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APRESENTAÇÃO 

 

A presente proposta de curso de extensão se constitui em um Produto Educacional, 

como desdobramento e contribuição da pesquisa, em nível de mestrado defendida por 

ARQUIERES (2019) e desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação 

em Ciências e Matemática (PPGEduCIMAT) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(UFRRJ) e do Grupo de Estudos e Pesquisas das Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) em Educação Matemática (GEPETICEM)1.  

A intenção do curso de extensão é utilizar Materiais Curriculares Educativos Online 

(MCEO) produzidos pelo GEPETICEM na formação de professores que ensinam matemática 

na Educação Básica a fim de contribuir no desenvolvimento profissional por meio de reflexões 

que permitam a utilização de práticas inovadoras com tecnologias diversas. Acesse 

www.gepeticem.ufrrj.br para conhecer as atividades formativas e pesquisas realizadas pelo 

grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Disponível em: http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/. Acessado em: 2 fev. de 2019. 

http://www.gepeticem.ufrrj.br/
http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/
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O que são MCEO? 

Os Materiais Curriculares Educativos são projetados para apoiar tanto a aprendizagem 

de estudantes quanto a de professores (AGUIAR; OLIVEIRA, 2014; BOAS; BARBOSA, 

2016b; OLIVEIRA, 2016; PALANCH, 2016), oferece subsídios da prática docente. Esses 

recursos constituem artefatos que expõe o que e o como ensinar (PRADO; OLIVEIRA; 

BARBOSA, 2014), também documentam e transmitem práticas profissionais ocorridas num 

contexto escolar (BAIRRAL, 2016) e apresentam aos professores meios para imaginar 

diferentes formas de estruturar aulas dos conteúdos matemáticos e de relacionar com os 

estudantes (PALANCH, 2016). Salientamos que um MCE é um tipo de MC e a publicação 

online transforma um MCE em um MCEO.   

 

MCEO do GEPETICEM 

O GEPETICEM da UFRRJ criado em 1999 tem como objetivo desenvolver pesquisas 

e inovações na Educação Básica e no Ensino Superior pautadas na formação inicial e 

continuada de professores de matemática e na utilização das TIC. O grupo é coordenado pelo 

Dr. Marcelo Almeida Bairral e os outros integrantes são alunos ou professores das diversas 

áreas da graduação, do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática 

(PPGEduCIMAT) e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos 

Contemporâneos e Demandas Populares (PPGEduc) interessados em investigação científica 

em educação matemática com as TIC. 

O portal do GEPETICEM constituir-se de 7 abas, em que uma delas é “Materiais 

Curriculares” e para acessar primeiro encoste o mouse em MATERIAIS EDUCACIONAIS 

e, depois clica em Mat. Curriculares Educativos. 

Figura 1: Acesso a página dos MCEO do GEPETICEM 
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Fonte: Elaboração própria a partir de captura de tela 

 

Na página seguinte terá a visibilidade dos materiais e ao clicar em “Selecione os 

demais materiais educacionais em materiais curriculares educacionais” que consta no final 

desta página terá acesso aos 30 MCEO do portal conforme a quadro 2. 

Figura 2: Acesso aos MCEO do GEPETICEM 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de captura de tela 

 
 

Boa parte dos MCEO estão centrados na educação geométrica, com uma variedade de 

recursos didáticos desde dos tradicionais (papel, lápis, régua, compasso, Tangram etc.) aos 

tecnológicos (dispositivos touchscreen, GeoGebra, calculadora, etc). Os temas matemáticos 

explorados são poliedros, seções planas, operações numéricas, semelhanças, entre outros. O 

visitante ao acessar qualquer MCEO perceberá que em cada material conterá 8 abas (Figura 

3) sendo cada uma com suas especificações.  

Figura 3: Especificações de cada aba do MCEO 
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Fonte: Elaboração própria 

 

As abas de cada MCEO são organizadas em que, da esquerda para direita, as cinco 

primeiras abas são postadas pela equipe do GEPETICEM e as três últimas abas são espaços 

abertos de interação assíncrona (fórum e comentários) ou síncrona (chat). O professor visitante 

poderá baixar o conteúdo de cada aba como um arquivo para o uso em suas aulas em qualquer 

momento e local.  

A aba “Apresentação” relata sobre a tarefa em relação ao conteúdo matemático, ano 

de escolaridade para aplicação, objetivo e recurso necessário. Enquanto a aba “Tarefa” é a 

atividade em si organizada por etapa com recomendação de tempo de duração e organização 

da turma. Na aba “Resposta” disponibiliza o registro de algum(s) aluno(s) quando realizou a 

tarefa, apresentando todas as etapas da resolução e as observações e correções do professor na 

parte em que o aluno errou. Em “Narrativa” o professor que aplicou a tarefa relata todos os 

detalhes de sua aula, a quantidade de alunos, ano de escolaridade, o tempo de duração da aula, 

os recursos utilizados, as perguntas orais tanto do professor como dos alunos durante o 

desenvolvimento da aula, as atitudes, os acertos e erros dos alunos, e todo procedimento 

pedagógico feito pelo professor. No “Vídeo” apresenta trecho de execução da tarefa 

mostrando como o aluno realizou e o diálogo entre alunos e professor. Já “Fórum” é um espaço 

de comunicação em que o visitante poderá fazer qualquer pergunta ao autor da tarefa. 

Enquanto em “Comentários” é outro ambiente de comunicação em que o visitante poderá 

deixar comentários referente a tarefa e poderá ser visto por qualquer pessoa que acessar esta 

aba.  

Os MCEO aqui explicitados têm um potencial de recursos que poderão ser úteis na 

formação docente seja inicial ou continuada e podem suscitar novos contribuições à prática 

pedagógica e ao aprendizado docente. 

 

PÚBLICO ALVO 

Professores que lecionam matemática no 2º segmento do Ensino Fundamental ou no 

Ensino Médio. 

 

OBJETIVOS 

Apresentar os MCEO do GEPETICEM a ponto de oferecer aos participantes 

oportunidade de tratar de situações sobre ensino, a fim de estabelecer a ligação entre a própria 
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prática e as ações do docente protagonista do MCEO. Conhecer e experimentar novas práticas 

para o ensino de matemática. 

 

CARGA HORÁRIA 

Para realização do curso é previsto uma carga total de 30 horas, sendo 15 horas para 

os encontros presenciais e 15 horas para as atividades online. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Nos encontros presenciais serão necessários uma sala com cadeiras, mesas, 

computadores ou um smartphones para cada participante e um data show para o dinamizador. 

Para realização das Atividades Online, cada participante precisa ter uma conta no Facebook 

para acessar o grupo fechado “Materiais Educativos para Aprender Matemática Online” 

(Figura 4).  

Figura 4: Grupo Fechado “Materiais Educativos para Aprender Matemática Online” no Facebook 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de captura de tela 

 

ORGANIZAÇÃO 

Para que os professores inscritos conheçam os MCEO produzidos pelo GEPETICEM 

e estão disponíveis no Portal do grupo. Os MCEO integrarão um conjunto de atividades 

formativas que serão abordados a cada encontro presencial e atividades online. 

Os materiais curriculares selecionados são de acordo com o ano de escolaridade em 

que público alvo lecionam, por isso é recomendável uma aplicação de questionário (Apêndice 

A) aos interessados pelo curso no momento da inscrição. O cronograma previsto (Quadro 2) 

para 5 encontros presenciais, com 3 horas para cada dia, no curso de extensão conforme 

MCEO e os participantes. 
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Quadro 2: Descrição dos MCEO em cada encontro presencial 

Encontro MCEO Ano de 

Escolaridade 

Descrição das Atividades 

 

1º 

 

Geometrizando 

Sistemas 

Lineares 2x22 

2º do Ensino 

Médio (EM) 

Sistemas Lineares com 2 equações e 2 incógnitas 

construídas geometricamente no GeoGebra em busca 

da solução e compreender as propriedades. 

 

2º 

 

Pontos Notáveis 

no Triângulo3 

8º ano do 

Ensino 

Fundamental 

(EF) e/ou 3º ano 

do EM 

 

Construções geométricas no GeoGebra para 

compreender as propriedades dos pontos notáveis de 

um triângulo: circuncentro, ortocentro e baricentro. 

 

3º 

 

Malha, Triângulo 

e Estrela4 

Construções geométricas explorando propriedades de 

triângulo e transformações geométricas (reflexão, 

rotação e translação). 

 

 

 

4º 

 

Construindo 

Gráfico da 

Função Linear no 

GeoGebra5 

(Adaptado) e 

GeoGebra: 

Função do 2º 

Grau6 (Adaptado) 

 

 

 

1º do EM 

Uso do controle deslizante dos coeficientes da função 

afim para compreender a especificação de cada um na 

construção do gráfico. 

Uso do controle deslizante dos coeficientes da função 

quadrática para compreender a especificação de cada 

um na construção do gráfico, o discriminante e o vértice 

da parábola. 

5º 

 

Roteiro de aula - Entrega de um roteiro de aula abrangendo algum 

MCEO e possível aplicação em sala de aula. 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Para realização das Atividades Online os participantes precisam acessar e participar 

do grupo fechado no Facebook “Materiais Educativos para Aprender Matemática Online” 

para realização das atividades online. Nesse grupo constam todas as atividades que necessitam 

do acesso ao site do GEPETICEM para que os professores observem alguns detalhes contidos 

nos MCEO. Estas atividades foram selecionadas dos artigos do Bairral (2014; 2016). A 

organização dessas atividades está descrita no quadro a seguir: 

Quadro 3: Descrição das Atividades Online 

Atividade Online Objetivos 

 

1 

 

- Fazer os participantes acessarem o portal do GEPETICEM; 

- Solicitar a navegação no material curricular “Geometrizando Sistemas Lineares 2 x 

2” para que os participantes conheçam as abas deste material e suas finalidades. 

 

2 

 

- Navegar no material curricular “Exercitando a memória da calculadora7”; 

- Acessar a aba “Narrativa” para que os participantes conheçam a experiência de algum 

professor que tenha aplicado tal atividade. 

3 

 

- Acessar quaisquer dois MCEO para incentivar os professores a criação de sua própria 

atividade a partir de análise e observações de atividade já criada pelo portal do 

Gepeticem. 

4 

 

- Elaborar um roteiro com algum MCEO contendo a identificação do professor, escola, 

ano de escolaridade, carga horária, bimestre, objetivos, recursos e metodologia. 

                                                           
2Disponível em: http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/materiais-curriculares/geometrizando-sistemas-lineares-

2x2/ 
3Disponível em: http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/materiais-curriculares/pontos-notaveis-de-um-triangulo/ 
4 Disponível em: http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/materiais-curriculares/malha-triangulo-e-estrela/ 
5 Disponível em: http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/materiais-curriculares/geometria-dinamica-em-funcoes-

1o-grau/ 
6 Disponível em: http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/materiais-curriculares/geogebra-funcao-2o-grau/ 
7 Disponível em: http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/materiais-curriculares/exercitando-memoria-da-

calculadora/ 

http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/materiais-curriculares/geometrizando-sistemas-lineares-2x2/
http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/materiais-curriculares/geometrizando-sistemas-lineares-2x2/
http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/materiais-curriculares/pontos-notaveis-de-um-triangulo/
http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/materiais-curriculares/malha-triangulo-e-estrela/
http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/materiais-curriculares/geometria-dinamica-em-funcoes-1o-grau/
http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/materiais-curriculares/geometria-dinamica-em-funcoes-1o-grau/
http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/materiais-curriculares/geogebra-funcao-2o-grau/
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Fonte: Dados de pesquisa 

Os participantes serão inseridos no grupo a partir do primeiro encontro presencial. Os 

professores digitaram em sua própria página no Facebook na parte de busca, no canto superior 

à esquerda, o nome do curso de extensão . 

Selecionando o grupo, solicitaram a participação e serão aprovados pelo administrador do 

grupo. 
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PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL 
 

Orientação: Atividade será através da interação do grupo. 

Objetivos a serem alcançados:  

- Conhecer os materiais curriculares educativos que constam no site do GEPETICEM;  

- Conhecer o MCEO em que desenvolve atividade referente a sistemas lineares com 2 

equações e 2 incógnitas construídas geometricamente no GeoGebra em busca da solução e 

compreender as propriedades; 

Justificativa de uso da atividade: Uma oportunidade de os Professores de matemática 

conhecerem o material e de analisarem a atividade para utilizarem em suas aulas. 

Material recomendado para: 2º ano do Ensino Médio. 

 

Desenvolvimento: 

1º parte: 

- Apresentação do dinamizador e dos participantes; 

- Apresentação do portal GEPETICEM e os MCEO disponíveis, conforme dito aqui nas 

páginas 5-8.  

2º parte: 

Atividade Geometrizando Sistemas Lineares 2x28  

 

1- Crie os controles deslizantes  a, b e c com valor mínimo -5, valor máximo 5 e 

incremento mude para 1. O parâmetro a representa o coeficiente de x, o parâmetro b representa 

o coeficiente de y e o parâmetro c representa o termo independente. 

  

a) Digite a equação ax + by = c no campo de entrada. Clique enter e observe no campo gráfico 

a reta que representa a equação.  

b) Clique na ferramenta mover  e escolha os parâmetros a, b e c do controle.  

c) Agora digite a equação 2x + 5y = 3, e mova os parâmetros a, b e c.  

                                                           
8 Disponível em: http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/materiais-curriculares/geometrizando-sistemas-lineares-

2x2/. Acessado em 6 fev. 2019. 

http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/materiais-curriculares/geometrizando-sistemas-lineares-2x2/
http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/materiais-curriculares/geometrizando-sistemas-lineares-2x2/
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d) A partir desta atividade e também com auxílio do GeoGebra faça três observações sobre os 

sistemas lineares (determinado, indeterminado e impossível) e tente justificar suas 

observações. 

3ª parte: (atividade preparada pelo dinamizador Felipe Marques9 para o encontro presencial 

do curso de extensão) 

 

1) Resolva os sistemas lineares 2x2 graficamente, classifique-os de acordo com a posição 

relativas das retas e faça o conjunto solução. 

 

a) {
−3𝑥 + 5𝑦 = 1
2𝑥 + 2𝑦 = −3

                                            b) {
−6𝑥 + 13𝑦 = 3
12𝑦 − 3𝑥 = 1

 

 

 

c)  {
−3𝑥 + 5𝑦 = 1
−6𝑥 + 13𝑦 = 3

                                        d) {
−3𝑥 + 5𝑦 = 2
−6𝑥 + 10𝑦 = 3

 

 

2) Com ajuda do software GeoGebra, escreva no interior do retângulo um sistema que 

represente: 

a) Duas retas paralelas                                         

{

−3𝑥 + 5𝑦 = 1

                                                                      

       

b) Retas coincidentes 

{
 
 

 
 

   

 

c) Retas concorrentes 

{

3x − 5y = −1

   

 

A partir destas duas atividades e também com auxílio do GeoGebra faça três observações 

sobre os sistemas lineares e tente justificar suas observações. 

3) Feche a janela de álgebra, desenhe duas retas com a ferramenta reta  e determine as 

equações do sistema destas retas. 

 

                                                           
9 Integrante do grupo GEPETICEM. 
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4) A partir destas três atividades e também com auxílio do GeoGebra faça três observações 

sobre os sistemas lineares (Determinado, indeterminado e impossível) e tente justificar suas 

observações. 
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SEGUNDO ENCONTRO PRESENCIAL 

 

Orientação: Atividade será através da interação do grupo. 

Objetivos a serem alcançados: Conhecer o MCEO em que envolve atividade referente a 

construções geométricas no GeoGebra para compreender as propriedades dos pontos notáveis 

de um triângulo: circuncentro, ortocentro e baricentro. 

Justificativa de uso da atividade: Uma oportunidade de os Professores de matemática 

conhecerem o material e de analisarem a atividade para utilizarem em suas aulas. 

Material recomendado para: 8º ano do Ensino Fundamental e/ou 3º ano do Ensino Médio. 

Observação: O MCEO restringe-se apenas ao iten 4 entregando aos alunos o triângulo pronto 

no GeoGebra e os pontos notáveis já demarcados. Porém, para o curso de formação docente 

solicitamos aos professores que realizem todos itens abaixo. 

 

Desenvolvimento: 

Atividade Pontos Notáveis de um Triângulo10 

1- Marcar o Ortocentro num triângulo qualquer. 

a) Construir um triângulo a partir de três pontos quaisquer, A, B e C usando o comando  

para ponto e usar  para segmentos de retas para construção do triângulo. 

b) Criar uma perpendicular  ao lado AB, passando por C e outra ao lado BC 

passando por A. 

c) Marcar o ponto de intersecção  das retas perpendiculares. Esse ponto será rotulado 

por D. 

d) Ocultar as perpendiculares (clicar com o lado direito do mouse sobre cada uma delas e 

selecionar a função exibir objeto). 

 

2- Marcar o Incentro no triângulo anterior. 

                                                           
10 Disponível em: http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/materiais-curriculares/pontos-notaveis-de-um-

triangulo/. Acessado em 6 fev. 2019. 

 

http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/materiais-curriculares/pontos-notaveis-de-um-triangulo/
http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/materiais-curriculares/pontos-notaveis-de-um-triangulo/
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a) No triângulo anterior marque os ângulos internos . 

b) Criar a bissetriz correspondente ao ângulo CAB outra bissetriz em relação ao ângulo ABC. 

Selecionar a ferramenta bissetriz  e acionar os ângulos CAB, BCA e ABC. 

c) Marcar o ponto de intersecção  das bissetrizes. Esse ponto será rotulado por E. 

d) Ocultar as bissetrizes (clicar com o lado direito do mouse sobre cada uma delas e selecionar 

a função exibir objeto). 

 

3- Marcar o Baricentro no triângulo. 

a) Marcar o ponto médio  dos lados AB, BC e CA do triângulo, que serão os pontos 

médios F, G e H, respectivamente. 

b) Traçar o segmento de reta que une os pontos F (ponto médio do lado AB do triângulo) e o 

ponto “C”(vértice oposto ao lado AB). O segmento obtido é chamado de mediana do triângulo 

em relação ao lado AB. 

d) Traçar o segmento de reta que une os pontos G (ponto médio do lado BC do triângulo) e o 

ponto “A”(vértice oposto ao lado BC). O segmento obtido é chamado de mediana do triângulo 

em relação ao lado BC. 

e) Traçar o segmento de reta que une os pontos H (ponto médio do lado CA do triângulo) e o 

ponto “B”(vértice oposto ao lado CA). O segmento obtido é chamado de mediana do triângulo 

em relação ao lado CA. 

f) Marcar o ponto de intersecção  das medianas. Esse ponto será rotulado por I. 

g) Ocultar as medianas (clicar com o lado direito do mouse sobre cada uma delas e selecionar 

a função exibir objeto). 

 

4- Agora movam os vértices A, B ou C do triângulo (pontos livres) e façam três observações. 

Lembrem-se de justificar cada uma das vossas observações. 
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TERCEIRO ENCONTRO  

 

Orientação: Atividade será através da interação do grupo. 

Objetivos a serem alcançados: Conhecer o MCEO em que envolve atividade referente a 

construções geométricas explorando propriedades de triângulo e transformações geométricas 

(reflexão, rotação e translação). 

Justificativa de uso da atividade: Uma oportunidade de os Professores de matemática 

conhecerem o material e de analisarem a atividade para utilizarem em suas aulas. 

Material recomendado para: 8º ano do Ensino Fundamental e/ou 3º ano do Ensino Médio. 

 

Desenvolvimento: 

Atividade Malha, Triângulo e Estrela11 

1- Construa a figura seguinte no GeoGebra, a partir de um triângulo retângulo e isósceles. 

 

2- Escreva para um colega seu como você construiu. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
11Disponível em: http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/materiais-curriculares/malha-triangulo-e-estrela/. 

Acessado em 6 fev. 2019. 

http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/materiais-curriculares/malha-triangulo-e-estrela/
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QUARTO ENCONTRO 

 

Orientação: Atividade será através da interação do grupo. 

Objetivos a serem alcançados:  

- Conhecer o MCEO em que envolve atividade referente função linear; 

- Compreender o uso do controle deslizante dos coeficientes da função afim para compreender 

a especificação de cada um na construção do gráfico; 

- Conhecer o MCEO em que envolve atividade referente função quadrática; 

- Compreender o uso do controle deslizante dos coeficientes da função quadrática para 

compreender as especificações necessárias na construção do gráfico. 

Justificativa de uso da atividade: Uma oportunidade de os Professores de matemática 

conhecerem o material e de analisarem a atividade para utilizarem em suas aulas. 

Material recomendado para: 8º ano do Ensino Fundamental e/ou 3º ano do Ensino Médio. 

 

Desenvolvimento: 

1ª parte: 

Atividade Construindo Gráfico da Função Linear no GeoGebra12 

1- Construa os gráficos das funções dadas e descreva a sequência utilizada desde o início até 

sua finalização:      

a) f(x)= 3x+5      

b) f(x)= -3x+4 

 

2ª parte: 

Atividade Função Afim (elaborado pelo dinamizador Felipe Marques para o curso de 

formação). 

 

1- Construção do gráfico da função quadrática e estudo dos coeficientes 

a) Crie controles deslizantes para os coeficientes a e b 

b) No campo de entrada digite a expressão: f(x)=a*x+b 

c) Movimente o controle deslizante referente ao coeficiente “a” 

d) Movimente o controle deslizante referente ao coeficiente “b” 

 

                                                           
12 Disponível em: http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/materiais-curriculares/geometria-dinamica-em-funcoes-

1o-grau/ 

http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/materiais-curriculares/geometria-dinamica-em-funcoes-1o-grau/
http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/materiais-curriculares/geometria-dinamica-em-funcoes-1o-grau/
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2- Ao variar o controle deslizante de a de acordo com o intervalo e mantendo o controle b 

constante. O que você observou? Explique.  

 

3- Ao Variar o controle deslizante de b de acordo com o intervalo e mantendo os controles a 

constante. O que você observou? Explique. 

 

 

3ª parte: 

Atividade GeoGebra Função do 2º Grau13
  

Parte 1: Pense e escreva diferentes exemplos de função do 2º grau. 

Parte 2: Apresentar o aplicativo, em especial aqui o GeoGebra, bem como a forma de 

utilização do mesmo. 

Parte 3: Determinar a posição da concavidade e o ponto do vértice, na seguinte ordem: 

1º) Digitar no campo ENTRADA a função trazida. Antes de apertar a tecla ENTER, informar 

a concavidade da parábola com relação àquela função, e, em seguida, apertar ENTER para 

confirmar a exatidão da resposta. Em caso de erro refazer a ação. 

2º) Diante da figura da parábola, identificar o vértice; os valores podem ser conferidos em 

suas anotações caso as tenha em mãos. 

Desenvolvimento da Parte 2. 

- Diante da tela do computador aparecerá: 

 

 

Em seguida no campo ENTRADA, digitar a função. Para obtenção do expoente é preciso 

pressionar as teclas AltGr e simultaneamente o número 2. 

- Após apertar a tecla ENTER aparecerá à figura da parábola. E na JANELA DE ÁLGEBRA 

(lado esquerdo) poderá observar a função. 

                                                           
13 Disponível em: http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/materiais-curriculares/geogebra-funcao-2o-grau/ 

http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/materiais-curriculares/geogebra-funcao-2o-grau/


18 
 

 

- No caso de funções que constem de b ou c, para acrescentar o sinal de mais (+) será 

necessário ficar pressionando a tecla  ou SHIFT e simultaneamente +. 

- Para poder movimentar a tela e visualizar melhor a parábola, clicar no botão indicado e 

aparecerá uma figura representando mão fechada. Tocando sobre a mesma, poderá fazer a 

movimentação. 

 

- Caso prefira, poderá também inserir uma malha ao fundo do gráfico, clicando com o botão 

direito do mouse. Aparecerão as opções, então, clicar em MALHA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Deslize o cursor até o local desejado, aparecerá um + em seguida clicar sobre o local 

indicado. 
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Na JANELA DE ÁLGEBRA, aparecerá a indicação PONTO e os pontos aparecerão 

abaixo para possível conferência dos valores numéricos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Para identificar pontos, como vértice e raízes, clicar no menu e aparecerão as opções. 

Deverá escolher NOVO PONTO: 

 

4ª parte: 

Atividade Função Quadrática (elaborado pelo dinamizador Arlen Pinheiro14 para o curso de 

formação). 

1- Construção do gráfico da função quadrática e estudo dos coeficientes: 

a) Crie controles deslizantes para os coeficientes a, b e c 

b) No campo de entrada digite a expressão: f(x)=a*x^2+b*x+c 

c) Movimente o controle deslizante referente ao coeficiente “a” 

d) Movimente o controle deslizante referente ao coeficiente “b” 

 

                                                           
14 Integrante do grupo GEPETICEM. 
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2- Ao variar o controle deslizante de a de acordo com o intervalo e mantendo os controles b 

e c constantes. O que você observou? Explique.  

3- Ao variar o controle deslizante de b de acordo com o intervalo e mantendo os controles a 

e c constantes. O que você observou? Explique.  

4- Ao variar o controle deslizante de c de acordo com o intervalo e mantendo os controles a e 

b constantes. O que você observou? Explique. 
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QUINTO ENCONTRO 

 

Orientação: O roteiro será realizado individual e previamente ao encontro presencial. 

Objetivos a serem alcançados: Elaborar um plano de aula a partir de um dos 28 MCEO e de 

acordo com sua turma de regência. 

Justificativa de uso da atividade: Oportunidade de os professores de matemática escolherem 

um dos 28 MCEO, analisarem a atividade e organizar um plano de aula para sua turma de 

regência. 

 

Desenvolvimento: 

1º) Entrega do roteiro de plano de aula; 

2º) Debate/ conversa sobre os roteiros. 
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ATIVIDADE ONLINE 1 
 

 

Orientação: Atividade será através de interação pelo grupo do Facebook. 

Objetivos a serem alcançados:  

- Conhecer as 7 abas do material curricular e suas finalidades;  

- Observar os aspectos como atividade de aprendizagem continuada. 

Justificativa de uso da atividade: Para que os Professores de Matemática acessem o Portal 

GEPETICEM e abra os MCEO e, assim ao visualizar os conteúdos contidos em cada aba 

possa ver como uma possibilidade de reflexão de uma sala de aula e sua atuação como docente. 

Referência: BAIRRAL, M.A. Materiais Curriculares Educativos Online como uma estratégia 

ao Desenvolvimento Profissional em Matemática. Zetetiké – FE/UNICAMP & FEUFF – v.24, 

n.45 – jan/abr – 2016. (p.86) 

 

Atividade Visitação das abas de um MCEO  

No portal do GEPETICEM visite as abas do MCEO Geometrizando Sistemas Lineares 2x215 

para os docentes: 

1- Qual das abas atraiu mais sua atenção? Por que? 

2- Você considera alguma das abas indispensável? Por que? 

3- Será que alguma aba que pode ser considerada dispensável? Por quê? 

4- Há alguma aba que você sentiu falta ou necessidade que estivesse sendo contemplado pelo 

MCEO? 

 

 

 

 

  

                                                           
15 Disponível em: http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/materiais-curriculares/geometrizando-sistemas-lineares-

2x2/. Acessado em 6 fevereiro 2019. 

http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/materiais-curriculares/geometrizando-sistemas-lineares-2x2/
http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/materiais-curriculares/geometrizando-sistemas-lineares-2x2/
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ATIVIDADE ONLINE 2 

 

Orientação: Atividade será através de interação pelo grupo do Facebook. 

Objetivos a serem alcançados: Dar um enfoque para a aba “narrativa”, para que os 

participantes conheçam a experiência de alguém que já tenha aplicado tal atividade. 

Justificativa de uso da atividade: Professores de Matemática podem conhecer melhor as 

possibilidades de se trabalhar com calculadoras simples em sala de aula. 

 

Atividade Exercitando a memória da calculadora16  

Acesse a página dos MCEO no portal GEPETICEM e prossiga nos seguintes itens: 

(a) Existe alguma tecla da calculadora que vocês não saibam usar?  

(b) Visite a página do Gepeticem, abra o MCEO Exercitando a memória da calculadora. Em 

seguida clique na aba Narrativa e depois clique no link “Download Narrativa Completa”  

(c) O que pode comentar a respeito da reação dos alunos em relação à atividade? 

(d) Você conhecia este tipo de uso de calculadora? Você pensa ser viável este tipo de uso em 

sala de aula? 

 

 

 

 

  

                                                           
16 Disponível em: <http://www.gepeticem.ufrrj.br/…/exercitando-memoria-da-cal…/>. Acesso em: 6 fev. 2019. 

http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/materiais-curriculares/exercitando-memoria-da-calculadora/
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ATIVIDADE ONLINE 3 
 

 

Orientação: Atividade será através de interação pelo grupo do Facebook. 

Objetivos a serem alcançados: Incentivar aos professores a criação de sua própria atividade 

a partir de análise e observações de atividade já criada pelo portal do Gepeticem. 

Justificativa de uso da atividade: Professores precisam ser críticos e criativos ao elaborarem 

suas aulas. 

Referência: Baseado no artigo BAIRRAL, M.A.; VIANNA, M. de A.; HONORATO, V. dos 

S.; SETTIMY, T. de O. O Uso de Materiais Curriculares Educativos Online na Formação 

Continuada de Professores de Matemática. In: ENCONTRO DE EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA DO RIO DE JANEIRO, 6., 2014, Niterói. Anais... VI EEMAT, Niterói, 

2014. 

 

Atividade Visitação um MCEO Qualquer 

Escolha livremente um MCEO do GEPETICEM em Materiais Curriculares17. 

a) Qual MCEO você escolheu? 

b) Que contribuições esse MCEO pode proporcionar ao processo de ensino-aprendizagem do 

conteúdo matemático que foi o seu objetivo? Exemplifique. 

c) Você realizaria algum tipo de modificação nesse MCEO? Qual? Por quê? 

d) Apresente algo que foi novo para você no MCEO que acessou e indique o motivo porque 

você escolheu este MCEO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
17 Disponível em http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/categoria/materiais-curriculares/. Acessado em 6 fev. 

2019. 

http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/categoria/materiais-curriculares/
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ATIVIDADE ONLINE 4 

 

Orientação: Atividade a ser desenvolvida individualmente. 

Objetivos a serem alcançados: Incentivar aos professores a criação de sua própria atividade 

a partir de análise e observações de atividade já criada pelo portal do GEPETICEM. 

Justificativa de uso da atividade: Professores precisam ser críticos e criativos ao elaborarem 

suas aulas. 

Atividade Aplicação de um MCEO em uma Turma 

1- Elaborar um roteiro de aula contendo um MCEO fielmente ou adaptado tendo: conteúdo 

programático, ano de escolaridade, objetivo, duração da aula, recurso recomendado e 

procedimento.  

2- Apresentar para o grupo do Facebook um relato de experiência da aplicação do MCEO em 

uma turma. 

3- Disponibilizar foto, vídeo ou outra mídia da implementação do material na sala de aula. 
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Apêndice A 
Formulário de Inscrição do Curso de Extensão 

 
MATERIAIS EDUCATIVOS PARA APRENDER MATEMÁTICA ONLINE 

CURSO DE EXTENSÃO 

 

PÚBLICO ALVO: Professores que lecionam matemática no 2º Segmento do Ensino Fundamental e/ou Ensino 

Médio 

 

OBJETIVOS: Conhecer e analisar materiais curriculares educativos online em educação matemática 

produzidos para aprendizagem e uso do professor em suas aulas 

(http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/categoria/materiais-curriculares/). 

 

VAGAS: xx 

 

Nome 

_______________________ 

  

Email 

_______________________ 

  

Nome da escola que leciona. Nome do município. 

 ___________________________________________ 

 

A escola é: 

o Estadual 

o Municipal 

o Particular 

 

Há quanto tempo você exerce o magistério? 

o 1 ano ou menos 

o mais de 1 ano até 3 anos 

o mais de 3 anos até 5 anos 

o mais de 5 anos até 10 anos 

o mais de 10 anos até 15 anos 

o mais de 15 anos até 20 anos 

o mais de 20 anos 

 

Qual é a sua maior formação? 

o Graduação 

o Especialização 

o Mestrado 

o Doutorado 

 

Em 2017, qual é o ano de escolaridade que você leciona? 

o 6º ano do Ensino Fundamental 

o 7º ano do Ensino Fundamental 

o 8º ano do Ensino Fundamental 

o 9º ano do Ensino Fundamental 

o 1º ano do Ensino Médio 

o 2º ano do Ensino Médio 

o 3º ano do Ensino Médio 

 

Qual ou quais das redes sociais abaixo que você utiliza diariamente? 

o Facebook 

o Twitter 

o Google + 

o Linkedin 

o Instagram 

http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/categoria/materiais-curriculares/
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o Whatsapp 

o Outros 

 

ENVIAR 

 

Nunca envie senhas pelo Formulários Google. 

 
 

 

  


