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Resumo:
Geometria em Ação: Aprendendo Com o Geogebra, foi uma oficina que abrangeu estudantes do Ensino
Médio propondo estratégias que contribuem para o desenvolvimento das habilidades de pensamento
e para essa aprendizagem utilizaremos uma TDIC (Tecnologias Digitais de Informações e
Comunicações) conhecido como Geogebra, um software livre que teve como proposito auxiliar no
processo de discutir, enxergar e permear de maneira lúdica a Geometria, conectando os conhecimentos
também nas áreas da Álgebra e Cálculo. O objetivo geral desta oficina foi utilizar esse recurso como
mecanismo de aprendizagem tendo base na Teoria de Registros de Representações Semióticas que
segundo Duval (2003, p. 14 apud SANTOS; CURI, 2011, p. 6), “a originalidade da atividade Matemática
está na mobilização simultânea de ao menos dois registros de representação ao mesmo tempo, ou na
possibilidade de trocar a todo o momento de registro de representação.”. Dessa forma, o software nos
deu essa possibilidade de mobilização simultânea, pois o mesmo, possui recurso de explorar
algebricamente e geometricamente conjuntamente um único objeto de estudo. Os assuntos abordados
foram a Geometria Plana e Espacial, identificando os objetos geométricos, suas propriedades e os
principais problemas do cotidiano a eles relacionados. A manipulação no Geogebra pôde possibilitar
conhecimento sobre a Geometria fortalecendo, simultaneamente, seu comportamento algébrico e
analítico, durante a oficina houve a construção de um slogan feito pelos estudantes utilizando o software
que obrigatoriamente tiveram que destacar onde a Geometria se encontrava. No decorrer foi analisado
o comportamento desses estudantes perante o software seus interesses, participações e a construção
do slogan pôde proporcionar um momento também de análise. Assim podemos concluir que está oficina
possui um potencial para construção do conhecimento sobre geometria, através de uma TDIC fazendo
os estudantes sentirem mais à vontade no ambiente de estudo e o manuseio deles no geogebra,
proporcionou um conhecimento diferenciado e dinâmico.
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