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RESUMO  

A ludicidade no contexto matemático fecunda
desencadeador da construção do conhecimento via métodos diversificados de aprendizado. 
Desse modo, o presente estudo apresenta de modo qualitativo a aderência de soft
digitais para o ensino aprendizagem de matemática na esfera do ensino médio, galgando a 
relação digital com o currículo educacional. Não obstante, o estopim crucial dessa 
abordagem objetivou interligar as variâncias matemáticas utilizando
como: Geogebra, Kahoot, e PhET, para realizar a congruência da transposição 
construcional entre o ensino e a percepção efetiva do discente. Além disso, o supracitado 
estudo busca acentuar como tais ferramentas auxiliam o docente em sua prática
pedagógica, e sua contribuição na edificação da matemática no processo de ensino
aprendizagem. Destarte, as perspectivas correlacionadas a este estudo, fundamentou
pela pesquisa-ação interligada a pesquisa de campo, aderindo os aspectos cotidianos dos 
educandos para inserção dos aplicativos elencados anteriormente. Todavia, destaca
convalidação dos softwares na aplicação dos anseios teóricos adequando
pedagógica, subsidiando os conteúdos com níveis variados de complexidade de forma 
menos mecânica e com mais destreza. Sendo assim, a pesquisa a campo buscou averiguar 
a viabilidade das supracitadas ferramentas para produção e aquisição do conhecimento 
matemático, aplicando situações problemas e estimulando
confeccionarem o autoconhecimento. Além disso, observou
educandos, bem como a função dos recursos no auxílio das atividades dentro da sala de 
aula, preponderando-se entre o desenvolver cognitivo, sensorial, e motor, uma vez que 
possibilitam acessibilidade e, anuência interpolada pedagógica na evolução e rendimento do 
estudante. Desse modo, a aprendizagem conduziu
percepção eficaz e duradoura. Ademais, os resultados obtidos foram conclusivos, ofertando 
um diagnóstico preciso e contundente, demonstrando assim, a eficácia da utilização do 
Geogebra para se trabalhar funções quadráticas, bem como do Kahoot para aguçar o 
ensino de análise combinatória, e do PhET para aprimorar o conhecimento trigonométrico. 
Sobre tais perspectivas, conclui
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A ludicidade no contexto matemático fecunda-se da importância epistemológica do alicerçar 
desencadeador da construção do conhecimento via métodos diversificados de aprendizado. 
Desse modo, o presente estudo apresenta de modo qualitativo a aderência de soft
digitais para o ensino aprendizagem de matemática na esfera do ensino médio, galgando a 
relação digital com o currículo educacional. Não obstante, o estopim crucial dessa 
abordagem objetivou interligar as variâncias matemáticas utilizando-se de recur
como: Geogebra, Kahoot, e PhET, para realizar a congruência da transposição 
construcional entre o ensino e a percepção efetiva do discente. Além disso, o supracitado 
estudo busca acentuar como tais ferramentas auxiliam o docente em sua prática
pedagógica, e sua contribuição na edificação da matemática no processo de ensino
aprendizagem. Destarte, as perspectivas correlacionadas a este estudo, fundamentou

ação interligada a pesquisa de campo, aderindo os aspectos cotidianos dos 
educandos para inserção dos aplicativos elencados anteriormente. Todavia, destaca
convalidação dos softwares na aplicação dos anseios teóricos adequando
pedagógica, subsidiando os conteúdos com níveis variados de complexidade de forma 

os mecânica e com mais destreza. Sendo assim, a pesquisa a campo buscou averiguar 
a viabilidade das supracitadas ferramentas para produção e aquisição do conhecimento 
matemático, aplicando situações problemas e estimulando-os a produzirem, e 
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educandos, bem como a função dos recursos no auxílio das atividades dentro da sala de 

se entre o desenvolver cognitivo, sensorial, e motor, uma vez que 
idade e, anuência interpolada pedagógica na evolução e rendimento do 

estudante. Desse modo, a aprendizagem conduziu-se de forma gradual, possibilitando uma 
percepção eficaz e duradoura. Ademais, os resultados obtidos foram conclusivos, ofertando 

tico preciso e contundente, demonstrando assim, a eficácia da utilização do 
Geogebra para se trabalhar funções quadráticas, bem como do Kahoot para aguçar o 
ensino de análise combinatória, e do PhET para aprimorar o conhecimento trigonométrico. 
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se da importância epistemológica do alicerçar 
desencadeador da construção do conhecimento via métodos diversificados de aprendizado. 
Desse modo, o presente estudo apresenta de modo qualitativo a aderência de softwares 
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estudo busca acentuar como tais ferramentas auxiliam o docente em sua prática 
pedagógica, e sua contribuição na edificação da matemática no processo de ensino-
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educação atuando de forma conjunta, estimula a produção do conhecimento, potencializa a 
emancipação social, desperta o raciocínio lógico matemático, auxilia a desenvoltura 
profissional do educador e oferece estratégias alternativas para alavancar o ensino da 
matemática no ensino médio. 
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