
 

 

 

                                                                

 
 

TEORIA E PRÁTICA: A APLICAÇÃO DE SOFTWARE NO ENSINO DA 

Especialista em Psicopedagogia com Ênfase em Gestão e Supervisão Escolar

RESUMO  

INTRODUÇÃO: O presente trabalho aborda a dinamização da prática do professor por meio 
da utilização de software, pois sabe
desafiado diariamente a ensinar uma clientela, onde boa parte da mesma está desmotivada, 
tendo como aliado o pensamento tradicional de que a matemática é uma disciplina difícil e 
chata, é necessário dinamizar a prática do profe
alunos se sintam encorajados pelo conteúdo por meio da dinamicidade da prática docente. 
Um meio diferenciado para atraí
aplicando assim as tecnologias existentes 
O trabalho pretende analisar como se expressa a criatividade do professor para com o uso 
do Geogebra, software esse que vem tornar dinâmico as aulas de matemática, 
transformando e dando uma nova visão aos aluno
aprendizagem. METODOLOGIA: Utilizou
Google Acadêmico, SciElo-scientific electronic library online para encontrar
e outros documentos que fortalecerão essa pesqui
composto de pesquisa bibliográfica (livros, físicos e eletrônicos, assim como artigos) que 
abordam a temática e dessa forma fazer com que o leitor se familiariza com a mesma. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Por tanto, com a in
inovou-se a prática do professor, fazendo com as aulas de matemática se tornassem menos 
enfadonha, fazendo com que aluno e professor possam juntos ressignificar o processo de 
ensino aprendizagem. Esse aplicativo foi cria
um software prática para ser utilizado desde a educação básica até a educação superior, 
facilitando dessa forma, a vida tanto dos alunos como professor, em um processo 
dinamizador do ensino da matemática. Aqu
Pitágoras, com a finalidade de mostrar uma matemática mais acessível e interessante aos 
olhos principalmente dos discentes.

Palavras-Chaves: Ensino da Matemática; Software Geogebra; Teorema de Pitágoras.
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INTRODUÇÃO: O presente trabalho aborda a dinamização da prática do professor por meio 
da utilização de software, pois sabe-se que, o professor dentro do ensino de matemática é 
desafiado diariamente a ensinar uma clientela, onde boa parte da mesma está desmotivada, 
tendo como aliado o pensamento tradicional de que a matemática é uma disciplina difícil e 
chata, é necessário dinamizar a prática do professor de matemática de maneira que os 
alunos se sintam encorajados pelo conteúdo por meio da dinamicidade da prática docente. 
Um meio diferenciado para atraí-los é o professor fazer a junção entre teoria e prática, 
aplicando assim as tecnologias existentes facilitando o ensino-aprendizagem. OBJETIVOS: 
O trabalho pretende analisar como se expressa a criatividade do professor para com o uso 
do Geogebra, software esse que vem tornar dinâmico as aulas de matemática, 
transformando e dando uma nova visão aos alunos, para com o processo de ensino 
aprendizagem. METODOLOGIA: Utilizou-se alguns procedimentos de pesquisa como: o 

scientific electronic library online para encontrar
e outros documentos que fortalecerão essa pesquisa. O levantamento de bibliografias foi 
composto de pesquisa bibliográfica (livros, físicos e eletrônicos, assim como artigos) que 
abordam a temática e dessa forma fazer com que o leitor se familiariza com a mesma. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Por tanto, com a inserção do Geogebra em sala de aula, 

se a prática do professor, fazendo com as aulas de matemática se tornassem menos 
enfadonha, fazendo com que aluno e professor possam juntos ressignificar o processo de 
ensino aprendizagem. Esse aplicativo foi criado com o objetivo educacional de disponibilizar 
um software prática para ser utilizado desde a educação básica até a educação superior, 
facilitando dessa forma, a vida tanto dos alunos como professor, em um processo 
dinamizador do ensino da matemática. Aqui o mesmo software foi usado no teorema de 
Pitágoras, com a finalidade de mostrar uma matemática mais acessível e interessante aos 
olhos principalmente dos discentes. 

: Ensino da Matemática; Software Geogebra; Teorema de Pitágoras.
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