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Resumo 

Esse relato de experiência apresenta o trabalho realizado com a 7ª série/8º ano de uma escola estadual de 

Araraquara, a aula apresenta o software GeoGebra como facilitador do ensino de Matemática, com atividades 

ligadas a Geometria principalmente nas teorias dos movimentos rígidos no plano, translação e reflexão. O relato 

trata de atividades realizadas em aula dupla de 50 minutos cada, essas atividades são tratadas no volume 3 do 

caderno de atividades fornecido pelo Estado de São Paulo. 
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O ensino da Matemática é sempre um dos nós da educação brasileira, isso pode ser observado 

através dos índices e “notas” sejam elas através de avaliações internas ou externas. Além 

disso, a Matemática é um grande tabu para muitos alunos, muitas teorias de aprendizagem no 

ensino da Matemática trazem essa questão, como então ensinar a Matemática nos dias atuais? 

Por vivermos em uma era digital o uso das tecnologias, é umas das ferramentas facilitadoras 

para transpormos o obstáculo do déficit de aprendizagem no ensino da Matemática. Essas 

tecnologias são apontadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

É fato que o acesso as calculadoras, computadores e outros elementos 

tecnológicos já é uma realidade de uma parte significativa da população... Isso traz como 

necessidade a incorporação de estudos nessa área, tanto na formação inicial como na 

formação continuada do professor do ensino fundamental, seja para poder usar amplamente 

suas possibilidades ou para conhecer e analisar softwares educacionais... O computador 

pode ser usado como elemento de apoio para o ensino (banco de dados, elementos visuais), 

mas também como fonte de aprendizagem e como ferramenta para o desenvolvimento de 

habilidades. O trabalho com o computador pode ensinar o aluno a aprender com seus erros 

e a aprender junto com seus colegas, trocando suas produções e comparando-as. 

(BRASIL,,p. 35) 

Durante os dias 26, 27 e 28 de setembro participei do III SINECT na cidade de Ponta Grossa 

no qual em sua programação constava apresentação de trabalhos em comunicações orais e 

entre eles o trabalho “A Matemática por trás do logotipo do McDonald’s” das autoras Jussara 
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Gomes Araújo Cunha e Elda Vieira Tramm chamou minha atenção. Neste trabalho abordou-

se a construção do  da empresa McDonald’s, com o uso do programa GeoGebra, e isso 

despertou meu interesse e a vontade de trabalhar com os alunos utilizando esse programa. 

A vontade e o momento foram perfeitamente ajustados em prática docente, uma vez que o 

conteúdo que estava abordando era a parte geométrica de translação e reflexão em torno de 

retas. Para a realização de tal atividade fez-se necessário o uso de sala de informática com o 

programa Geogebra instalado nos computadores e projetor disponibilizados pela escola. As 

atividades foram realizadas em três salas de 7ªsérie/8ºano de uma escola estadual da cidade 

de Araraquara. No caso deste artigo, apenas levarei em consideração o ocorrido em uma das 

salas, para que este não se estenda. 

O caderno de atividade fornecido pelo estado de São Paulo volume 3, traz o conceito de 

translação e reflexão, essas atividades são propostas para serem feitas no próprio caderno. No 

entanto foi proposto aos estudantes que construíssem figuras geométricas planas no software 

e, a partir de comandos do próprio programa, fizessem a translação horizontal e vertical a 

partir de um vetor. Para isso houve a necessidade de se trabalhar a ideia de direção, sentido e 

tamanho de vetores, os alunos construíram um triângulo no 1º quadrante do plano cartesiano 

e realizaram a translação horizontal seis unidades para esquerda, isso está representado na 

Figura 1, com o uso do mesmo triângulo foi feita também a translação vertical, representada 

na Figura 2. 

 

 

 

Figura 1: Translação horizontal de (x – 6) 

Figura 2: Translação vertical de (y +4) 
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Para trabalhar com a reflexão o processo foi o mesmo, os alunos construíram uma figura 

plana com o auxílio do Geogebra e com próprios meios do software foi feita a reflexão de 

três modos diferentes. Partindo inicialmente do quadrilátero ABCD, foi feita a reflexão em 

torno do eixo ordenado (eixo y) que é apresentado pelo quadrilátero A2’B2’C2’D2’ constante 

no 2º quadrante do plano cartesiano, reflexão em torno do eixo das abscissas (eixo x) que é 

apresentado pelo quadrilátero A3’B3’C3’D3’ constante no 4º quadrante do plano cartesiano e 

por último, reflexão em torno da origem (0,0) que é apresentado pelo quadrilátero 

A5’B5’C5’D5’ constante no 3º quadrante do plano cartesiano, essas operações estão 

representadas na Figura 3. 

Figura 3: Reflexão do quadrilátero ABCD 

Nessa mesma aula foi abordado o conceito de simetria em relação a retas ou a pontos, os 

alunos depois da construção exploraram o programa de forma livre. O objetivo dessa 

atividade foi de apresentar as possibilidades de um software, e de fixar conceitos através da 

tecnologia, os alunos foram receptivos, as atividades propostas e pelos seus relatos gostaram 

de trabalhar com o programa, muitos trouxeram formas de armazenar o programa para usá-lo 

em casa. 
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