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APRESENTAÇÃO

A velocidade com que as informações fluem na era digital faz com que a 
sociedade viva em um período de mudança em sua forma de se comunicar, 
relacionar, aprender, buscar conhecimento e, consequentemente surgem novas 
maneiras de pensar e conviver em sociedade. É notável também que a sociedade 
vinculou-se com certa dependência às tecnologias e, mesmo quem não nasceu na 
era digital, vê-se obrigado a aderir a certos hábitos. 

Além do computador, há massificação na utilização dos dispositivos móveis 
que, devido à sua evolução, permitem a portabilidade e a instantaneidade na 
informação e na comunicação. Em relação aos dispositivos móveis, em particular 
os tablets, sua utilização tem se expandido, talvez em função da mobilidade que 
permite a imediata atualização da informação. Mas o que esses dispositivos têm 
a ver com a Educação? Quais as reações dos professores e alunos à presença dos 
recursos tecnológicos na sala de aula? Quais vantagens e desvantagens que o uso 
destes equipamentos proporciona na prática pedagógica dos docentes? 

A escola, enquanto instituição de conhecimento, não pode ignorar a presença 
dos recursos tecnológicos, pois tanto os alunos, quanto os professores usam 
essas ferramentas em seu cotidiano. Observa-se, entretanto, que a integração no 
meio escolar está sendo de forma lenta, pois esta não é uma tarefa fácil. Para 
tanto, os professores precisam ser preparados, tanto tecnicamente, quanto 
pedagogicamente para que possam integrá-las em suas práticas, e, assim, 
desenvolver um ensino que seja eficaz para aprendizagem dos estudantes. 
Acredita-se que a verdadeira integração da tecnologia somente acontecerá 
quando o professor vivenciar o processo e quando a tecnologia representar um 
meio importante para a aprendizagem. Salienta-se ainda que o êxito no uso 
desses recursos nas aulas depende da escolha de aplicativos adequados, aos 
conteúdos e aos objetivos pretendidos pelo professor, e sendo explorados por 
meio de atividades planejadas.

Diante desse contexto, neste livro são apresentadas atividades elaboradas 
e exploradas em um curso de formação continuada intitulado “Integrando 
a Física e a Matemática no Ensino Médio por meio de recursos tecnológicos”. 
O referido curso teve como objetivos: auxiliar os professores de Ensino Médio 
no uso de tablets e computadores em seu fazer pedagógico; explorar atividades 
diferenciadas por meio de aplicativos para a integração do ensino de Matemática 
e de Física no Ensino Médio; discutir a integração de aplicativos na prática 
pedagógica dos professores de Ensino Médio. 

O objetivo desse livro intitulado “Aproximando a Matemática e a Física 
por meio de recursos tecnológicos: Ensino Médio” é auxiliar, em particular, os 
professores do Ensino Médio, no uso de tecnologias em seu fazer pedagógico e 
abordar conteúdos matemáticos e físicos, utilizando tais recursos para propiciar a 
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construção ou a consolidação do conhecimento. Assim, no primeiro capítulo são 
realizadas algumas reflexões sobre o uso destes recursos na prática pedagógica 
com o intuito de problematizar a integração dos mesmos nos processos de ensino 
e de aprendizagem da Matemática e da Física. Em particular, é enfatizado sobre 
a importância da utilização, escolha e diferenciação dos recursos tecnológicos.

Nos capítulos 2, 3, 4, 5 e 6 são descritas atividades que podem ser efetivadas 
com o uso de computadores, outras com o tablet, e outras sem esses recursos 
para explorar conteúdos matemáticos e/ou físicos. Os conteúdos explorados 
são: unidades de medida e ordens de grandeza; conservação de energia; funções; 
trigonometria; eletromagnetismo; cinemática e geometria plana. Destaca-
se que, para um mesmo conteúdo, são utilizados diversos aplicativos e/ou 
softwares, envolvendo diferentes graus de dificuldade. São descritos o objetivo e 
o funcionamento básico dos aplicativos e softwares sugeridos, o link de acesso a 
eles, sugestões de atividades e sua forma de organização e registro para favorecer 
a aprendizagem do aluno. 

No Capítulo 7, são apresentados alguns depoimentos dos professores 
participantes do curso de formação, os quais desenvolveram com seus alunos 
algumas das atividades sugeridas nesse livro. Os docentes destacaram a 
viabilidade e a aplicabilidade das mesmas enfatizando o interesse dos alunos 
pelo uso dos recursos tecnológicos. 

Ressalta-se ainda que esse trabalho é uma das ações da pesquisa Tendências no 
Ensino, em seu subprojeto Tecnologias no Ensino. A referida ação intitulada “Inserção 
de recursos computacionais na Educação Básica nas áreas da Matemática e Física 
e suas implicações nos processos de ensino e de aprendizagem” foi contemplada 
com apoio financeiro pelo edital Universal 14/2013 do CNPq (Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), e tem o intuito de investigar as 
implicações da integração dos recursos computacionais nos processos de ensino 
e de aprendizagem da Matemática e da Física na Educação Básica e disseminar 
os resultados visando a contribuir para inovações no ensino. 

Deseja-se a todos uma ótima leitura!

Marli Teresinha Quartieri

Maria Madalena Dullius
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Italo Gabriel Neide1

Marli Teresinha Quartieri2

1 INTRODUÇÃO

Muitos fatores podem ser apresentados como justificativas para utilizar as 
tecnologias nas salas de aula atualmente, como: a rápida ascensão do número 
de aparatos tecnológicos que permeiam nosso cotidiano, como computadores, 
tablets, celulares etc; a utilização contínua destes principalmente por crianças e 
adolescentes; as possibilidades inéditas que surgem com a internet, entre outras. 

Neste momento a sociedade se comunica e se informa principalmente por esta 
via, utilizando facebook, whatsapp, e-mail, twiter etc. Crianças brincam com o recurso 
touch, interagindo e explorando tablets, e adolescentes (também adultos) dedicam 
horas jogando diversos jogos virtuais, os videogames. Qual será o impacto deste 
cenário no aprendizado? Hoje, a preocupação não é mais o porquê utilizar, se há 
necessidade de utilizar, mas sim em como utilizar os recursos tecnológicos nos 
processos de ensino e de aprendizagem.

O professor da atualidade é confrontado por esse dilema, que se apresenta 
rapidamente sem solução óbvia, pois na sua formação inicial geralmente essa 
é uma temática que não foi discutida tendo em vista seu surgimento abrupto. 
Pode-se imaginar a angústia do professor que busca a interação com seu aluno, 
o qual já fala uma linguagem diferente e em constante mutação, fortemente 
influenciada pelos recursos tecnológicos. Fica difícil orientar o aluno na 
construção do conhecimento quando a linguagem já não é mais compartilhada 
por esse par, de forma que esse fator pode gerar um distanciamento indesejado 
na sala de aula. Como contornar essa situação?

1 Doutor em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2011). Pós-Doutor pela 
Universität Duisburg-Essen. Professor da Univates.

2 Doutora em Educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brasil (2012). Professora da 
Univates.

· - · - · - · - · - ·
CAPÍTULO 1

Recursos tecnológicos nos processos de ensino e de 

aprendizagem da Matemática e da Física

· - · - · - · - · - · - · - · - · - · - ·
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Esse capítulo busca apresentar de uma forma sintética informações embasadas 
em resultados acadêmicos de como iniciar a integração dos recursos tecnológicos 
nos processos de ensino e de aprendizagem, em específico da Matemática e 
da Física. Em especial, versam sobre a importância de sua utilização, escolha e 
diferenciação.

2 A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO

Apresentar, de diferentes formas, um mesmo elemento do conteúdo 
programático pode ajudar o aluno a compreender o tema que está sendo estudado. 
Além de revisitar, explorar o assunto via imagens ou animações, privilegiam o 
fazer pedagógico em sala de aula. A visualização é uma ação importante para 
a construção da aprendizagem, principalmente na área das Ciências Exatas. 
Borba e Vilarreal (2004) apontam para a importância na coordenação de 
múltiplas representações no Ensino de Matemática no âmbito de que hoje em 
dia isso é viável a partir de softwares que proporcionam diversas possibilidades 
de visualizações. Aquele problema que antes se apresentava apenas de forma 
algébrica, hoje pode ser exaustivamente explorado por aplicativos dotados de 
vários recursos gráficos.

Se considerarmos a estrutura cognitiva do aluno, a visualização pode 
promover a aprendizagem matemática de várias formas. Uma explicação de 
como esse processo pode acontecer é apresentada a seguir:

A visualização envolve um esquema mental que representa a 
informação visual ou espacial. É um processo de formação de imagens 
que torna possível a entrada em cena das representações dos objetos 
matemáticos para que possamos pensar matematicamente. Ela oferece 
meios para que conexões entre representações possam acontecer. 
Assim a visualização é protagonista na produção de sentidos e na 
aprendizagem matemática (BORBA; SILVA; GADANIDIS, 2014, 
p. 53).

Portanto, a visualização é uma ação importante que deve ser levada em 
consideração quando se pretende desenvolver o Ensino de Matemática. Borba e 
Vilarreal (2004, p. 96) mencionam que “os processos de visualização atualmente 
atingiram uma nova dimensão se considerarmos o ambiente de aprendizagem 
computacional”. Isso pode ser observado tendo em vista as facilidades atuais 
em relação aos computadores e, principalmente, os aplicativos que podem ser 
executados. Exemplos pontuais são o GeoGebra3 e o Modellus4, abordados em 
dois momentos neste livro. 

Outro elemento importante no Ensino de Ciências é a modelagem. O Ensino 
de Ciências hoje é desenvolvido de forma que “As teorias e modelos científicos 
são ensinados como verdades, como “descobertas geniais”, como definitivos, 

3 Disponível em: <http://www.geogebra.org/>.

4 Disponível em: <http://modellus.co/index.php?lang=pt>.
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acabados.” (MOREIRA, 2014, p. 2). O autor da proposição anterior ainda 
enfatiza que os professores não apresentam os conhecimentos como construções 
científicas, e propõe o paradoxo de que “ensina-se ciências sem uma concepção 
do que é ciência” (Ibidem, 2014).

Uma alternativa para se ensinar ciências numa perspectiva científica é 
desenvolver a modelagem. Na visão epistemológica de Mário Bunge (1974), 
quando o ser humano pretende obter a solução de uma situação problema em 
questão, começa por fazer idealizações e simplificações até construir um modelo 
conceitual do fenômeno de interesse. Este é o processo de construção que 
Bunge (1974) considera para o desenvolvimento da ciência atualmente, em que 
basicamente o cientista modela para compreender a natureza. 

Portanto, levando em consideração essa visão científica, ao ensinar ciências, 
deve-se buscar a perspectiva científica, que pode ser desenvolvida por meio 
de modelagem. Em consonância com essas premissas, alguns aplicativos se 
apresentam com potencial para o Ensino de Física. O Modellus é um exemplo 
que objetiva a possibilidade de operar com funções da Física de forma simples 
e visual. Foi desenvolvido de forma que permite ao aluno modelar ao inserir as 
equações de movimento no software e construir uma animação de elementos que 
representam as grandezas físicas do problema. Este software faz as integrações 
numéricas automaticamente num segundo plano, simplificando toda parte que 
envolveria programação, possibilitando ao aluno que se concentre apenas com 
o ato de modelar, ou de acordo com o que foi dito anteriormente, de aprender 
cientificamente. 

Ainda sobre o aprender cientificamente, Moreira (2014, p. 17) aponta que:

Aprender significativamente envolve pensar, é claro, mas esse pensar 
envolve imaginar, fazer analogias, buscar diferenças e semelhanças, 
fazer aproximações, modificar, matematizar, informatizar, analisar 
criticamente, teorizar, argumentar, etc., não necessariamente nesta 
ordem. Tudo isso para quê? Para ir modelando os novos conhecimentos 
recebidos, ou para ir construindo novos conhecimentos através da 
modelagem. 

Os professores de ciências deveriam desenvolver a interação permanente 
entre aprender e modelar, e para isso as tecnologias se apresentam como recursos 
de mediação diferenciados. Deve-se caminhar nesta direção, pois “Simplesmente 
estimular, exigir a memorização de respostas, fórmulas, equações, algoritmos é 
um ensino não só ineficaz, mas também anticientífico” (WIEMAN, 2013, p. 212, 
tradução nossa).

3 A ESCOLHA E A DIFERENCIAÇÃO 

As pessoas utilizam ferramentas tecnológicas “duras”, ou hardware, 
por exemplo, os computadores e celulares, via inúmeros softwares que são 
desenvolvidos procurando possibilitar a maior acessibilidade e simplicidade 
possível. Nessa gama, existe um conjunto de aplicativos que têm um objetivo 
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em comum: a aprendizagem. Os objetos de aprendizagem (OA), ou “learning 
objects” são definidos como “qualquer recurso digital que pode ser reutilizado 
para apoiar a aprendizagem” (WILEY, 2000, p. 4, tradução nossa).

Atualmente existem muitos OA disponíveis na internet para ajudar o professor 
em sua prática pedagógica. Além do GeoGebra e do Modellus, pode-se apontar 
em especial o portal PhET5 – sigla em inglês para Tecnologia Educacional em 
Física, que contém várias simulações de cunho didático nas áreas da Física, 
Matemática, Química, Biologia, etc. Em meio à pluralidade existente de OA na 
internet, fica difícil para o professor realizar uma escolha do recurso que poderá 
lhe ajudar. Para essa tarefa, reconhecer quais aspectos são desejados num OA é 
fundamental. Nesse sentido, Arantes, Miranda e Studart (2010, p. 28) destacam 
que OA devem ter:

[...] conexão com o mundo real e incentivo à experimentação e 
observação de fenômenos; favorecer a interdisciplinaridade; oferecer 
alto grau de interatividade para o aluno; possibilitar múltiplas 
alternativas para soluções de problemas; ter combinação adequada e 
balanceada de textos, vídeos e imagens; apresentar retroalimentação 
e dicas que ajudem o aluno no processo de aprendizagem; estar 
identificados por área de conhecimento e nível de escolaridade; 
apresentar facilidades de uso, possibilitando acesso intuitivo por 
parte de professores e alunos não familiarizados com o manuseio do 
computador; apresentar fácil funcionamento e execução na Web para 
que de fato possam ser incorporados ao cotidiano do professor nos 
tempos atuais. 

Ou seja, o processo de escolha dos OA não deve ser realizado de qualquer 
forma ou embasados em justificativas frágeis como o aplicativo ser atraente, ou ser 
o primeiro resultado da busca do professor. Essa escolha é uma etapa fundamental 
para que o desenvolvimento de sua atividade na sala de aula tenha sucesso.

Os OA, como já mencionado anteriormente, permeiam a internet em grande 
número. Saber distinguir os tipos principais de OA que existem também pode ser 
considerado um conhecimento útil na hora da escolha. Nesse sentido, apresenta-
se a seguir os três principais tipos de OA utilizados neste livro, jogos digitais, 
simuladores e a modelagem.

Jogos digitais: o escopo deste conjunto de OA é enorme e pode ser dividido em 
duas partes: existem os que envolvem mais complexidade e que são comerciais, 
nestes milhares de pessoas jogam online simultaneamente, podendo competir ou 
não, tanto individualmente ou em grupo. Como por exemplo, podem-se citar 
League of Legends6, Minecraft7 e World of Warcraft8. Sobre esse tipo de jogos, 

5 Disponível em: <https://phet.colorado.edu/pt_BR/>.

6 Disponível em: <http://br.leagueoflegends.com/>.

7 Disponível em: <https://minecraft.net/pt-br/>.

8 Disponível em: <http://us.battle.net/wow/pt/>.
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Prensky (2012) desenvolveu ideias de como acontece o processo da aprendizagem 
em jogos digitais extensivamente. Por outro lado, existe um conjunto de jogos 
mais simples e que são educacionais, normalmente desenvolvidos em linguagem 
Flash, Java, PHP ou HTML. Alguns desses jogos com potencial podem ser 
explorados com um olhar pedagógico privilegiando a sua utilização numa 
atividade na sala de aula. Como exemplo de experiência de uma intervenção em 
sala de aula, Althaus, Dullius e Amado (2016, p. 40) relatam que, quando alunos 
os experimentaram, “ficaram mais motivados, encorajados e desafiados para se 
envolverem na resolução de problemas”. 

Simuladores: Araújo (2005, p. 31) aponta que na simulação computacional 
pode-se “inserir valores iniciais para variáveis, alterar parâmetros e, de forma 
limitada, modificar as relações entre as variáveis”. Portanto, numa simulação 
computacional existem limitações, como por exemplo, não ser possível 
modificar o modelo matemático principal em que a simulação foi construída, 
e, principalmente, ser marcada por um caráter exploratório. Um exemplo de 
portal que oferece várias simulações é o PhET, já apresentado anteriormente 
no texto. Arantes, Miranda e Studart (2010, p. 29) descrevem que a simulação 
“pode ajudar a introduzir um novo tópico, construir conceitos ou competências, 
reforçar ideias ou fornecer reflexão e revisão final”. Ainda nesse sentido, numa 
situação de sala de aula específica para desenvolver o tema de campo elétrico, 
Alzugaray, Massa e Moreira (2014, p. 98, tradução nossa) indicam que “o uso da 
simulação contribuiu na organização do conceito de campo elétrico, integrando a 
representação pelas linhas de campo”.

Modelagem Computacional: na modelagem, diferentemente da simulação, 
o aluno tem acesso e pode modificar as partes estruturantes de modelos já 
estabelecidos. Assim como pode criar situações que representam ideias ou 
fenômenos em questão. Sem dúvida, é o processo mais complexo dos três 
descritos. Araújo, Veit e Moreira (2008, p. 1139, tradução nossa) relatam um 
resultado decorrente de um trabalho em que foi desenvolvida via modelagem 
computacional:

[...] atividades de modelagem exercem uma influência positiva na 
predisposição do indivíduo em aprender Física. Isto ocorre quando os 
estudantes percebem a relevância de algumas relações matemáticas 
e conceitos durante a interação com modelos conceituais. Elementos 
que anteriormente pareciam ser muito abstratos se tornam familiar e 
mais concretos.

Pode-se apresentar como um exemplo de software para realizar modelagem 
computacional o GeoGebra, com o qual é possível construir funções e gráficos 
representados no plano cartesiano, tendo-se a liberdade de variar seus 
parâmetros e automaticamente observar a mudança do comportamento das 
funções construídas.
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Ressalta-se que as descrições acima foram apresentadas para que o leitor faça 
uma introdução no assunto, recomendando-se utilizar esses softwares para uma 
maior familiarização.

Um portal, onde o leitor pode encontrar diversas propostas acompanhadas por 
atividades que objetivam a aprendizagem no ensino de Ciências Exatas, é o dos 
Produtos Educacionais do Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências 
Exatas a nível de Mestrado Profissional do Centro Universitário UNIVATES9. 
Ao realizar uma busca neste portal, por tecnologias ou afins, muitas atividades 
podem ser encontradas para facilitar a utilização de tecnologias nas salas de aula. 
Esta é uma das iniciativas desse programa, visando a auxiliar os professores 
nessa caminhada. Outra iniciativa são os cursos de formação continuada que são 
oferecidos na área das tecnologias. Esses dois livros foram publicados: um com 
foco nos anos iniciais10 do Ensino Fundamental, e outro para os anos finais11. 

Neste livro são apresentadas as atividades desenvolvidas num curso 
de formação continuada, em que se procurou trabalhar aproximações da 
Matemática com a Física. Nos capítulos serão apresentadas atividades que 
foram desenvolvidas para se trabalhar com jogos, simuladores e desenvolver 
modelagem computacional. 

O desenvolvimento de um curso de formação continuada, na área de 
tecnologias, não pode ser realizado apenas tendo como objetivo fazer chegar 
à sala de aula inovações didáticas que envolvam atividades de simulação 
computacional (HEIDEMANN; ARAUJO; VEIT; 2014, p. 49). Estes autores 
ressaltam que: 

[...] só serão bem-sucedidas [intervenções como cursos de formação 
continuada] se levarem em consideração as crenças comportamentais 
e as atitudes dos professores em relação a elas. [...] é importante que 
os professores se sintam hábeis para conduzirem tais atividades [...].

Espera-se que com o que foi descrito até aqui, o leitor tenha compreendido 
a ideia geral apresentada de como iniciar sua caminhada na utilização de 
tecnologias na sala de aula. De forma breve, argumentos sobre a importância, a 
escolha e a diferenciação das tecnologias foram apresentados procurando elencar 
de forma simples e de fácil comunicação o que está em discussão atualmente no 
meio acadêmico. Nesse sentido, vale fazer uma reflexão do que Borba e Lacerda 
(2015, p. 504) enfatizam sobre um dos principais agentes das tecnologias, os 
celulares: “Não cabe mais discutir se os celulares serão ou não utilizados nas 
salas de aula. Eles já estão lá! Queiramos ou não”. Diante disso resta ao professor 
buscar uma comunicação mais abrangente com seu aluno, pois hoje eles se 
comunicam, vestem, pensam e vivem tecnologias.

9 Disponível em: <http://www.univates.br/ppgece/producoes/producao-tecnica>.

10 Disponível em: <http://www.univates.br/editora-univates/publicacao/144>.

11 Disponível em: <http://www.univates.br/editora-univates/publicacao/98>.
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Andréia Spessatto de Maman1

Fabiane Maria Datsch2

Representar números muito grandes ou muito pequenos por meio da notação 
científica é uma dificuldade enfrentada por alunos do Ensino Básico segundo 
(NAISSINGER, 2010). A mesma dificuldade também é encontrada no Ensino 
Superior, principalmente nos semestres iniciais dos cursos de Engenharia, como 
retratado por Quartieri, Borragini e Dick (2012). Nesse contexto, faz-se necessária 
uma abordagem que permita ao aluno desenvolver uma visão integradora, 
que abrange desde a escala macroscópica (cosmologia, astronomia) até a escala 
microscópica da matéria (Física Quântica, partículas elementares), habilidades 
estas consideradas importantes para a consolidação de conceitos básicos de Física 
(BARBETA; YAMAMOTO, 2002).

As principais dificuldades encontram-se nas transformações de unidades de 
medida e na escrita e interpretação da notação científica (NAISSINGER, 2010; 
QUARTIERI; BORRAGINI; DICK, 2012). Esses obstáculos podem ser atribuídos 
à limitação da noção de tamanho e estimativa que o aluno possui, levando-o a 
representar unidades sem sentido.

As propostas apresentadas neste capítulo trazem aplicativos e atividades 
que possibilitam a exploração e o desenvolvimento de noções de tamanho, 
escala e estimativa, conversão de unidades de medida, notação científica, os 
quais proporcionam a familiarização do aluno com o Sistema Internacional de 
Unidades.

1 Mestra em Ensino de Ciências Exatas pelo Centro Universitário UNIVATES (2010). Professora 
da Univates.

2 Graduada em Licenciatura em Ciências Exatas pelo Centro Universitário UNIVATES (2006).

· - · - · - · - · - ·
CAPÍTULO 2

Notação Científica e Sistema Internacional de 
Unidades por meio de recursos tecnológicos

· - · - · - · - · - · - · - · - · - · - ·
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MILLIONAIRE CHALLENGE

O objetivo do aplicativo “Millionaire Challenge” é transformar números 
escritos na forma de notação científica para notação decimal. Disponível em: 
<http://www.kidsmathtv.com/learn/scientific-notation-game-for-5th-grade-
millionaire-game/>. Nesse jogo é dado um número em notação científica e a 
tarefa é escolher a sua representação na forma decimal entre diversas alternativas, 
conforme Figura 2.5.

Figura 2.5 – Jogo “Millionaire Challenge”

Fonte: <http://www.kidsmathtv.com/learn/scientific-notation-game-for-5th- 
grade-millionaire-game/>.
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ESTIMATION

Esse aplicativo está disponível em: <https://phet.colorado.edu/sims/
estimation/estimation_en.html>. O objetivo é desenvolver a noção de estimativa. 
Ao abrir o aplicativo, haverá duas opções, “Train” e “Play”. Selecionar “Play” e 
então informar o nível desejado para jogar (nível 1, nível 2, nível 3). Após escolher 
um dos níveis aparecerão duas figuras (uma menor e outra maior), conforme 
visualizado na Figura 2.6. Estimar o número de figuras menores necessárias para 
formar a maior e pressionar a tecla “enter” para verificar a resposta correta. 

Figura 2.6 – Jogo “Estimation”

Fonte:<https://phet.colorado.edu/sims/estimation/estimation_en.html>.
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THE SCALE OF THE UNIVERSE 2

Este aplicativo tem como objetivo mostrar diferentes objetos e suas 
representações em escala. Disponível em <http://htwins.net/scale2/>. 

1) Preencher o quadro abaixo de acordo com as orientações que seguem: 

Valor 
Estimado

Valor do 
aplicativo

Ordem de 
Grandeza Diferença

Baleia (comprimento)
Avião Boeing 747 
(comprimento)
Ovo de galinha (altura)
Moeda (diâmetro)
Formiga (comprimento)
Grão de areia (comprimento)
Monte Evereste (altura)
Terra (diâmetro)
Fio de cabelo (espessura) 

a) Indicar um valor estimado para as medidas dos animais e objetos listados.
b) Completar a coluna que se refere ao valor do aplicativo com dados do jogo 

“The Scale of the Universe 2” (Figura 2.7). Ao abrir o aplicativo, clicar no botão 
“Start” e então deslizar a barra de rolagem para ampliar ou reduzir a escala.

Figura 2.7 – Aplicativo “The scale of Universe 2”

Fonte: <http://htwins.net/scale2/>.

c) Identificar e registrar a ordem de grandeza informada no aplicativo e 
registrar no quadro. 

d) Calcular a diferença entre o valor estimado e o valor do aplicativo no 
quadro anterior.
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2) Utilizar notação científica para reescrever os valores apresentados abaixo: 
a) O coração humano bate aproximadamente 110 000 000 de vezes em três 

anos. 
b) Um micrômetro é igual a 0,000001 m.
c) A distância da terra ao sol é de cerca de 149.600.000 km.
d) A espessura de uma folha de papel é de aproximadamente 0,002mm.
e) No universo, existem cerca de 10 000 000 000 000 000 000 000 de estrelas. 
f) O Brasil tem em torno de 200 milhões de habitantes.
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CONVERSOR DE UNIDADES 1

Esse aplicativo é utilizado para trabalhar a conversão de unidades de medidas. 
Disponível em: <http://www.converter-unidades.info/conversor-de-unidades.
php>. Ao clicar nesse link, aparecerá a Figura 2.8. Para utilizá-lo, selecionar a 
unidade de medição em “Categoria de unidade de medição”, informar o valor a 
ser convertido em “Valor de partida”, escrever a unidade de medida inicial em 
“Unidade de partida” e a unidade para qual o valor será convertido em “Unidade 
de destino”. Clicar em “Converter valor” para verificar o resultado.

Figura 2.8 – Página da “Calculadora de Unidades”

Fonte: <http://www.converter-unidades.info/conversor-de-unidades.php>.
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CONVERSOR DE UNIDADES 2

Este aplicativo é utilizado no tablet e tem por objetivo transformar medidas. 
Disponível para download em: <https://play.google.com/store/apps/
details?id=kr.sira.unit>. Ao abrir o aplicativo, selecionar o tipo de unidade de 
medida que será trabalhada, e informar o valor e a unidade de medida inicial 
(Figura 2.9).

Figura 2.9 – Aplicativo “Conversor de Unidades”

Fonte: <https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.unit>.
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APLICATIVO CONVERTER

Este aplicativo, também no tablet, é utilizado para converter medidas. Assim, 
escolher uma das unidades de medida na barra de seleção, e então inserir o valor 
a ser convertido. Selecionar a unidade de medida inicial e final na parte central 
do aplicativo (Figura 2.10). Disponível em: <https://play.google.com/store/
apps/details?id=air.com.calconvert.converterFree>. 

Figura 2.10 – Aplicativo “Converter”

Fonte: <https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.calconvert.converterFree>.

Atividades:

1) Converter as unidades de medida em um dos aplicativos e identificar em 
cada caso o cálculo matemático utilizado no processo.

Unidades de comprimento 
a) 23 km  _______ = _______ m  _______ = _______ dm
b) 5,4 mm  _______ = _______ cm  _______ = _______ m
c) 650 m  _______ = _______ mm _______ = _______ hm
Unidades de área
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a) 7,14 m²   _______ = _______ dm² _______ = _______ cm²
b) 156,8 km²  _______ = _______ hm² _______ = _______ m²
c) 326 mm²   _______ = _______ m²  _______ = _______ dam²
Unidades de volume
a) 52 cm³   _______ = _______ m³  _______ = _______ L
b) 2,17 m³   _______ = _______ dam³ _______ = _______ hm³
c) 7,14 mL   _______ = _______ dm³ _______ = _______ m³
Unidades de massa
a) 2,5 dg   _______ = _______ cg  _______ = _______ mg
b) 156,8 dag  _______ = _______ hg  _______ = _______ kg
c) 17,9 t  _______ = _______ kg  _______ = _______ g
Unidades de tempo
a) 2,5 h   _______ = _______ s  _______ = _______ min
b) 85 semanas  _______ = _______ dias _______ = _______ meses
c) 5 séculos   _______ = _______ anos _______ = _______ milênio
d) 43 s   _______ = _______ min _______ = _______ ms

2) É possível perceber equivalências entre as unidades de medida. Por 
exemplo: 1 km equivale a 1000 m, logo pode ser escrito como 1 km = 10³ m. 
Então 10.000 km pode ser escritos como 104 . 10³ = 107 m. Logo 10.000 km = 107 m. 
Seguindo este raciocínio, completar o quadro a baixo.

Medida em quilômetros Operação Medida em metros

1012

109

106 . 10³

10-1

10-7

0,001

106 : 10³
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3) Completar o quadro:

s min h dia ano

1

1

1

1

1

4) Expressar em metros cúbicos o valor de cada expressão: 
a) 3.556dm3 + 250.000cm3 = 
b) 3.070mm3 + 849dm3 =
c) 659.32cm3 + 130m3 =
d) 764mm3 + 4.923cm3 =
e) 6.738dm3 + 18.344mm3 =

5) No Sistema Internacional de unidades (SI), o intervalo de tempo de 2,4 
minutos equivale a:

a) 24 segundos
b) 124 segundos
c) 144 segundos
d) 160 segundos
e) 240 segundos

6) A unidade de medida utilizada pelo SI para volume é o metro cúbico (m³). 
Porém, em nosso dia a dia, o mais utilizado é o litro (L) e o mililitro (mL). Sabendo 
que 1 m³ equivale a 1000 L e que 1 cm³ equivale a 1 mL:

a) Indicar quanto vale cada medida a seguir:
i) 14,07 m³: ___________ mL, __________ L
ii) 0,034 cm³: ___________ mL, __________ L
iii) 5970 cm³: ___________ mL, __________ L
b) Reescrever os valores encontrados anteriormente utilizando a notação 

científica:
i) __________ mL, __________L
ii) __________ mL, __________L
iii) __________ mL, __________L
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7) Conforme o resultado da conversão, indicar qual a unidade de medida do 
resultado, em cada item.

a)

b)

c)
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d)

e)

f)
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Teresinha Aparecida Faccio Padilha1

Henrique Scalcon Branchier2

A trigonometria oriunda dos radicais gregos tri=três, gonos=ângulos e 
metron=medir, está relacionada com a medição de lados e ângulos de triângulos. 
A agrimensura, a navegação e a astronomia impulsionaram os estudos nesse 
campo. E, nos dias atuais, existem diversas aplicabilidades desses conhecimentos 
em diferentes áreas. Contudo, experiências docentes permitem inferir que 
a abordagem desse conteúdo, junto aos alunos, tem deixado a desejar, visto 
que muitas vezes detém-se ao estudo de fórmulas sem a compreensão de seus 
significados. Nesse sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais estabelecem:

O que deve ser assegurado são as aplicações da Trigonometria 
na resolução de problemas que envolvem medições, em especial 
o cálculo de distâncias inacessíveis e para construir modelos que 
correspondem a fenômenos periódicos. Dessa forma, o estudo deve 
se ater às funções seno, cosseno e tangente com ênfase ao seu estudo 
na primeira volta do círculo trigonométrico e à perspectiva histórica 
das aplicações das relações trigonométricas (BRASIL, 2000, p. 122).

Para o desenvolvimento dos conceitos de trigonometria na sala de aula, os 
recursos tecnológicos apresentam-se como alternativa metodológica diferenciada. 
Um exemplo, é o software GeoGebra, uma ferramenta de matemática dinâmica, 
desenvolvido para diversos níveis do ensino (do básico ao universitário), reúne 
geometria, álgebra, planilhas, gráficos, estatísticas e cálculos. Está disponível para 
computadores, de forma gratuita e permite um estudo dos diferentes conteúdos 
matemáticos, entre eles, as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Possui 
a vantagem didática de, ao mesmo tempo, apresentar representações diferentes 
de um mesmo objeto que interagem entre si. Além dos aspectos didáticos, 

1 Mestra em Ensino de Ciências Exatas pelo Centro Universitário UNIVATES (2012). Professora 
da Prefeitura Municipal de Venâncio Aires.

2 Auxiliar Acadêmico da Univates.

· - · - · - · - · - ·
CAPÍTULO 3

A trigonometria no triângulo retângulo por 
meio de recursos tecnológicos

· - · - · - · - · - · - · - · - · - · - ·
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o GeoGebra é uma ferramenta para a criação de modelos computacionais a 
serem usadas em plataformas virtuais nos mais diversos momentos da prática 
pedagógica. 

Neste capítulo apresenta-se, uma sequência de atividades desenvolvidas na 
interface do referido programa, com potencial para explorações interativas sobre 
a trigonometria no triângulo retângulo. Destaca-se ainda, a exploração da relação 
tangente para o cálculo dos ângulos que representam a inclinação de ruas.
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REALIZAÇÃO DO CADASTRO

O software GeoGebra solicita um cadastro de usuário. Após a realização 
deste, fazer o login para que assim os arquivos possam ser salvos e editados 
posteriormente.

a) Pressionar o ícone  no canto superior da tela e clicar em “Entrar” 
(Figura 3.1). 

Figura 3.1 – Tela inicial do Geogebra

Fonte: Dos autores.

b) Irá aparecer uma janela solicitando os dados de quem já possui o cadastro 
e também a opção de “Criar uma Conta” para aqueles que ainda não possuem 
(Figura 3.2).
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Figura 3.2 – Tela de criação de conta para o Geogebra

Fonte: Dos autores.

c) Nesta janela, pressionar “Criar uma Conta”, preencher os campos com 

os dados solicitados, e clicar em para finalizar o processo 
(Figura 3.3).
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Figura 3.3 – Tela para preencher os dados

Fonte: Dos autores.

d) Irá aparecer uma tela explicando que para a confirmação, após criada a 
conta, o usuário deve entrar em seu e-mail e abrir a mensagem de confirmação 
enviada pelo GeoGebra (Figura 3.4).

Figura 3.4 – Tela de aviso

Fonte: Dos autores.
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e) Após abrir o e-mail, clicar no link para confirmar o registro de conta 
(Figura 3.5).

Figura 3.5 – Tela da mensagem recebida no e-mail

Fonte: Dos autores.

f) Retornar para o software GeoGebra, clicar no ícone  no canto superior 
da tela e ir em “Entrar”.

g) Em Conta GeoGebra, fazer o login com e-mail e senha e selecionar “Entrar”. 
Observar que no canto inferior direito da tela aparece um avatar com o nome do 
usuário cadastrado (Figura 3.6). 
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Figura 3.6 – Tela do Geogebra com usuário já cadastrado

Fonte: Dos autores.
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CONSTRUÇÃO DO TRIÂNGULO

Abrir o GeoGebra e selecionar “Geometria”. Na Figura 3.7 aparece a tela 
inicial do GeoGebra com os seus menus e comandos.

Figura 3.7 – Tela inicial do Geogebra

Fonte: Dos autores.

Para esta atividade, é necessário ocultar os eixos da tela principal. Se ao abrir 
o aplicativo a tela estiver como na Figura 3.7, seguir o passo da letra a, caso 
contrário ir para o passo da letra b.

a) Pressionar a tela principal e desmarcar a opção Eixos conforme a Figura 3.8.
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Figura 3.8 – Ocultar os eixos do Geogebra

Fonte: Dos autores.

b) Pressionar o ícone  no canto superior da tela e ir em “Exibir”. Marcar 
a opção “Janela de Álgebra”. Irá aparecer uma janela do lado esquerdo da tela 
onde é possível visualizar os componentes que serão criados.

c) Traçar uma reta qualquer a (o próprio software irá nomeá-la). Ir ao ícone 

 e selecionar “Reta”.
d) Partindo do ponto A, traçar uma reta perpendicular à reta a. Ir ao ícone 

 selecionar “Reta Perpendicular”. O aplicativo irá nomeá-la de b.

e) Clicar em  e marcar o ponto C sobre a reta b. 

f) No ícone  selecionar “Segmento” e marcar os segmentos AB, AC e 

BC, marcando os pontos, nesta ordem. Ir em  e clicar na opção “Distância, 
Comprimento ou Perímetro” para medir os segmentos criados anteriormente.

g) Clicar em  e medir o ângulo interno C. Até aqui a tela deve estar 
semelhante à Figura 3.9.
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Figura 3.9 – Medindo o ângulo interno C

Fonte: Dos autores.

h) Clicar em  e marcar o ponto D entre os pontos A e B sobre a reta a. 

i) No ícone  selecionar “Reta Paralela”. Passar por D uma reta paralela 
ao segmento BC. Ver na Figura 3.10.
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Figura 3.10 – Reta Paralela

Fonte: Dos autores.

j) No ícone  selecionar “Interseção de dois objetos” e marcar o ponto E 
de interseção das retas b e g (reta paralela traçada no passo anterior).

k) No ícone  selecionar “Segmento” e traçar os segmentos AD, AE e DE, 
marcando os pontos nesta ordem.

l) Ir em  e pressionar “Exibir/Esconder Objeto”, selecionar as retas a, b 
e g e clicar em um ícone qualquer da barra de ferramentas.

m) Pressionar o item  no canto direito superior da tela e marcar a opção 
“Campo de Entrada”. Na parte inferior da tela principal aparecerá a barra de 
entrada, nela digitar: RP1=segmento[A,B]/segmento[B,C] e clicar em “Ir” 
(Figura 3.11). 
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Figura 3.11 – Ocultando os itens

Fonte: Dos autores.

Para visualizar RP1, se necessário, ocultar os demais ícones da janela de 

visualização clicando em que aparece no título dos itens e então descer a 
barra de rolagem (a seta na Figura 3.12 indica a barra de rolagem).

Figura 3.12 – Barra de rolagem

Fonte: Dos autores.

n) Digitar no campo Entrada: RP2=segmento[A,D]/segmento[D,E].
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Movimentar o vértice A, B e D. Que conclusões pode-se tirar em relação à 
medida das razões RP1 e RP2? Por quê?

____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Movimentar o vértice C. Que conclusões pode-se tirar em relação à medida 
das razões RP1 e RP2? Por quê?

____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

o) Digitar no campo Entrada: RP3=segmento[A,C]/segmento[B,C] e 
RP4=segmento[A,E]/ segmento[E,D].

Movimentar o vértice A, B e D. Que conclusões pode-se tirar em relação à 
medida das razões RP3 e RP4? Por quê?

____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Movimentar o vértice C. Que conclusões pode-se tirar em relação à medida 
das razões RP3 e RP4? Por quê?

____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

p) Digitar no campo Entrada: RP5=segmento[A,B]/segmento[A,C] e 
RP6=segmento[A,D]/ segmento[A,E].

Movimentar o vértice A,B e D. Que conclusões pode-se tirar em relação à 
medida das razões RP5 e RP6? Por quê?

____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Movimentar o vértice C. Que conclusões pode-se tirar em relação à medida 
das razões RP5 e RP6? Por quê?

____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Observação: Após a conclusão desses exercícios, o professor deverá definir 
seno, cosseno e tangente relacionados às razões observadas.

q) No campo de Entrada digitar: “sen(alfa)=”(RP1) e clicar em “Ir”. Repetir o 
procedimento digitando “cos(alfa)=”(RP3) e “tan(alfa)=”(RP5).

Até aqui a tela deve estar semelhante à Figura 3.13.
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Figura 3.13 – Tela com valores de seno, cosseno e tangente

Fonte: Dos autores.

Atividades:

1) A partir da construção realizada, preencher o quadro a seguir:

Ângulo α Seno α Cosseno α Tangente α

40º

0.57

1.43

0.57

1

2) O que acontece com cada uma das razões trigonométricas à medida que 
aproximamos o vértice B do vértice A? Justificar.

3) O que acontece com cada uma das razões trigonométricas à medida que 
aproximamos o vértice C do vértice A? Justificar.

r) Para salvar o Applet, clicar no ícone  selecionar “arquivo”, 
“compartilhar” e a opção “e-mail” (Figura 3.14).
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Figura 3.14 – Enviar para o e-mail

Fonte: Dos autores.



APROXIMANDO A MATEMÁTICA E A FÍSICA POR MEIO DE 
RECURSOS TECNOLÓGICOS: ENSINO MÉDIO

- 42 -

CÁLCULO DE INCLINAÇÃO DE RUAS3

Tirar uma foto de alguma rua considerada ingrime na cidade para calcular 
a sua inclinação. Essa foto deve ser tirada de maneira estratégica, tomando 
o cuidado de aparecer alguma estrutura vertical na imagem, que facilitará o 
cálculo. Na Figura 3.15 alguns exemplos.

Figura 3.15 – Exemplos de ruas inclinadas

Fonte: <http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol18/Num2/v8n02a04.pdf>.

a) Abrir o aplicativo GeoGebra e na aba auxiliar, localizada no canto central 
direito, selecionar “Álgebra”.

b) Clicar com o botão direito na tela principal e desmarcar a opção “Eixos”, 
como mostra a Figura 3.16.

3 Esta atividade foi adaptada de SILVEIRA, Fernando Lang da. Inclinações das ruas e das estradas. 
Revista Física na Escola. São Paulo 8(2): 16-18, 2007. Disponível em: <http://www.sbfisica.org.
br/fne/Vol8/Num2/v08n02a04.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2016.
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Figura 3.16 – Tela inicial do Geogebra

Fonte: Dos autores.

c) Ir em  e selecionar “Inserir Imagem”. Clicar no canto inferior esquerdo 
para marcar um ponto onde a imagem será inserida. Aparecerá uma janela para 
selecionar a imagem (Figura 3.17).

Figura 3.17 – Importar Imagem

Fonte: Dos autores.
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d) Selecionar a imagem escolhida e clicar em “Ok”.

e) Ir em  e arrastar a imagem pela tela para ajustá-la.

f) Ir em  e selecionar a opção “Ponto”. Identificar na imagem uma 
verticalidade e criar os ponto C e D na aresta vertical, como mostra a Figura 3.18.

Figura 3.18 – Marcando os Pontos

Fonte: Dos autores.

g) Ir em  selecionar “Segmento”. Marcar o segmento CD.

h) Ir em  e selecionar “Reta Perpendicular”. Clicar no vértice superior e 
selecionar o segmento a, como na Figura 3.19.
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Figura 3.19 – Reta perpendicular

Fonte: Dos autores.

i) Ir em  e selecionar “Ponto”. Marcar um ponto sobre a reta perpendicular 
b, na região em que a superfície vertical encosta na rua.

j) Ir em  e selecionar “Exibir/Esconder Objeto”. Clicar na reta b e então 

clicar em .

k) Ir para  e selecionar “Segmento”. Marcar os segmentos EC e ED, 
conforme a Figura 3.20. 
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Figura 3.20 – Marcando os segmentos

Fonte: Dos autores.

l) Ir para  e selecionar “Distância, Comprimento ou perímetro”. Medir a 
distância dos pontos. Para fazer isso, selecionar novamente os pontos marcados 
na Figura 3.20. Os valores dos comprimentos aparecerão na tela. (Figura 3.21). 
A partir das medidas dos segmentos e dos conhecimentos sobre trigonometria, 
calcular o ângulo de inclinação da rua.
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Figura 3.21 – Medindo a distância

Fonte: Dos autores.

m) Ir em  e selecionar “Ângulo”. Para medir, basta selecionar os pontos 
de modo que o vértice do ângulo a ser medido seja o segundo a ser selecionado 
na hora de marcar os pontos. Para medir o ângulo α, marcar EDC, para medir 
o ângulo β, marcar DCE, e para medir o ângulo γ, marcar CED (clicar sobre os 
vértices na ordem que aparecem). Os valores podem ser visualizados na janela 
de álgebra, no canto esquerdo, ou na própria imagem, como mostra a Figura 3.22.
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Figura 3.22 – Medindo os ângulos

Fonte: Dos autores.

n) Em alguns casos, quando a imagem for muito escura, não é possível 
visualizar os ângulos. Neste caso, é possível mudar algumas configurações, como 
cor e transparência. Para fazer isso, clicar com o botão direito sobre o ângulo na 
janela de álgebra e selecionar “Propriedades” (Figura 3.23).
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Figura 3.23 – Aba Propriedades do Geogebra

Fonte: Dos autores.

o) Selecionar a cor e a transparência e fechar a janela (Figura 3.24).

Figura 3.24 – Selecionando a cor

 
Fonte: Dos autores.
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p) Dessa forma é possível visualizar os ângulos na imagem (Figura 3.25).

Figura 3.25 – Selecionando a cor

Fonte: Dos autores.
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Adriana Belmonte Bergmann1

Romildo Pereira da Cruz2

Não se pode precisar a origem da trigonometria, mas pode-se dizer que o 
início do seu desenvolvimento ocorreu devido aos problemas gerados pela 
Astronomia, Agrimensura e Navegações, por volta do século IV ou V a.C., com 
os egípcios e babilônios. Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais do 
Ensino Médio (BRASIL, 1998, p. 121-122):

Apesar de sua importância, tradicionalmente a trigonometria é 
apresentada desconectada das aplicações, investindo-se muito tempo 
no cálculo algébrico das identidades e equações em detrimento 
dos aspectos importantes das funções trigonométricas e da análise 
de seus gráficos. O que deve ser assegurado são as aplicações da 
trigonometria na resolução de problemas que envolvem medições, em 
especial o cálculo de distâncias inacessíveis e para construir modelos 
que correspondem a fenômenos periódicos.

O estudo da trigonometria e de suas funções não pode acontecer de maneira 
desvinculada de suas aplicações e resolução de problemas, pois é este o diferencial 
que poderá propiciar ao aluno desenvolver habilidades e competências 
necessárias para relacionar o cálculo algébrico à sua interpretação prática. Neste 
sentido, percebe-se a possibilidade de vinculação das funções trigonométricas ao 
estudo da Física no que se refere aos problemas periódicos.

Em termos gerais, “a contextualização no ensino de ciências abarca 
competências de inserção da ciência e de suas tecnologias em um processo 
histórico, social e cultural” (BRASIL, 1998, p. 31). Acredita-se que o uso das 
tecnologias pode contribuir de forma positiva nos processos de ensino e de 

1 Mestra em Matemática Aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2007). 
Professora da Univates.

2 Mestre em Ensino pelo Centro Universitário UNIVATES (2016). Professor Auxiliar da 
Universidade do Estado do Amazonas.

· - · - · - · - · - ·
CAPÍTULO 4

Ensino de funções trigonométricas por meio de 
recursos tecnológicos

· - · - · - · - · - · - · - · - · - · - ·
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aprendizagem, pois é fato que elas estão cada vez mais presentes nas diferentes 
atividades de nossos alunos. Embora ainda não estejam amplamente disponíveis 
para a maioria das escolas, as tecnologias, em especial computadores ou tablets, 
já começam a integrar muitas experiências educacionais, prevendo-se sua 
utilização em maior escala em curto prazo. A escolha de softwares ou aplicativos 
é etapa importante desse processo, devendo estar relacionados aos objetivos que 
se pretende atingir e à concepção de conhecimento e de aprendizagem que o 
orienta.

Assim sendo, as atividades propostas neste capítulo visam à construção ou 
consolidação de conhecimento, relacionando a trigonometria no círculo e suas 
funções na área da Matemática e da Física. O uso do software GeoGebra para a 
construção do círculo trigonométrico e exploração das atividades que são aqui 
apresentadas, proporcionam a visualização das variações dos parâmetros das 
funções seno, cosseno e tangente, a fim de facilitar a interpretação destas relações.
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CONSTRUÇÃO DO CÍRCULO TRIGONOMÉTRICO3

Abrir o GeoGebra e construir uma circunferência de raio 1.

a) Clicar em  e selecionar a lupa com o sinal + para dar zoom. Utilizar a 
escala de 1 unidade no gráfico para aumentar o zoom de maneira que os valores 
-1 e 1, de cada eixo aproveitem o máximo de espaço da tela.

b) Clicar em , e selecionar “Círculo Dados Centro e Raio”. Selecionar a 
origem (0,0) dos eixos coordenados, na janela em que é solicitado o raio digitar 1 
e dar Ok.

c) Clicar em  selecionar “Ponto” e clicar em qualquer local da 
circunferência do círculo.

d) Clicar em  e selecionar “Segmento”. Depois selecionar os pontos A e 
B (nessa ordem) na tela.

e) Clicar em  e selecionar “Reta Perpendicular”. Depois, selecionar o 
ponto B e o eixo X. Repetir o procedimento para o ponto B e o eixo Y. 

Até este ponto o Círculo Trigonométrico deve estar semelhante à Figura 4.1.

3 Adaptado de: ZIEGLER, Janaína de Ramos; QUARTIERI, Marli T.; OLIVEIRA, Eniz C.; 
MAMAN, Andréia Spessatto De. Atividades de trigonometria a partir da construção do ciclo 
trigonométrico no Geogebra. 2015. Disponível em: <http://www.univates.br/ppgece/media/
pdf/2015/atividades_de_trigonometria_a_partir_da_construcao_do_ciclo_trigonometrico_no_
geogebra.pdf>
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Figura 4.1 – Círculo trigonométrico

Fonte: Dos autores.

f) Clicar em  e selecionar “Intersecção de Dois Objetos”. Após selecionar 
o eixo Y e a nova reta horizontal que foi criada. Repetir a operação selecionando 
o eixo X e a reta vertical.

g) Clicar com o botão direito sobre a reta horizontal e selecionar o item “Exibir 
Objeto”. Neste momento essa reta irá desaparecer do gráfico. Repetir a operação 
para a reta vertical.

h) Clicar em  e selecionar “Intersecção de Dois Objetos”. Clicar na 
circunferência do círculo e no eixo X, repetindo o procedimento. Clicar na 
circunferência novamente e depois no eixo Y.

i) Clicar em  e selecionar “Segmento”. Depois, clicar nos pontos BC e 
BD (nessa ordem). Repetir a operação para os pontos AC e AD.

j) Clicar com o botão direito sobre os segmentos recém-criados e selecionar 
“Propriedades”. Para os segmentos BC e BD modificar o estilo selecionando 
pontilhado. Para os segmentos AC e AD, modificar a cor (de sua preferência) e o 
estilo para nº 9. Até aqui o gráfico deve estar semelhante à Figura 4.2.
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Figura 4.2 – Círculo trigonométrico 2

Fonte: Dos autores.

k) Clicar com o botão direito sobre os segmentos “coloridos” recém-criados e 
selecionar “Propriedades”. Na aba “Básico”, item “Nome”, definir “SENO” para 
o segmento AC e “COSSENO” para o segmento AD.

l) Para visualizar o ângulo clicar em  e selecionar “Ângulo”. Após clicar 
nos pontos FAB (nessa ordem).

m) Na caixa entrada  (canto esquerdo inferior) 
digitar “sen(alfa)=”+(y(B)) e dar Enter. Repetir o procedimento digitando 
“cos(alfa)=”+(x(B)).

DICA IMPORTANTE: Digitar a fórmula como indicado, inclusive as aspas 
(“ ”), porém não copiar deste documento, é necessário digitá-lo, realmente.

OBS: Caso as caixas de texto tenham ficado dentro do ciclo, clicar em  
e arrastá-las para fora do ciclo.

n) Clicar na opção  e selecionar “Ângulo com Amplitude Fixa”. Depois, 
clicar sobre o ponto F e A e digitar na janela 30º (Figura 4.3).
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Figura 4.3 – Janela ângulo com amplitude fixa

Fonte: Dos autores.

Repetir o procedimento, clicando nestes mesmos dois pontos, porém alterando 
os valores dos ângulos para 45º, 60º, 90º, 120º, 135º, 150º, 180º, 210º, 225º, 240º, 
270º, 300º, 315º e 330º.

o) No canto esquerdo inferior, clicar nas “bolinhas” de todos os ângulos 
verdes, exceto o ângulo alfa, conforme a Figura 4.4.

Figura 4.4 – Ocultar ângulos

Fonte: Dos autores.

p) Clicar com o botão direito sobre o ponto F’ (30° no círculo), que foi criado 
e selecionar “Propriedades”. Na coluna “Básico”, digitar no campo “Legenda” o 
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valor 
π
6 e selecionar “Legenda”, no item “Exibir Rótulo”. Repetir o procedimento 

para os demais pontos da seguinte maneira:

Atividades:

1) Transformar em graus as seguintes medidas de arcos em radianos.

a) 
3π
4    b) 

7π
6    c) 

- π
 6    d) 

16π
3    e) 

2π
3    f) 

7π
4

2) Transformar em radianos as seguintes medidas de arcos em graus.

a) 30º   b) 300º   c) 1080º  

d) 330º   e) 20º   f) 150º

3) Utilizando o ciclo trigonométrico que foi construído, fazer os exercícios 
observando as relações existentes. Como o ponto B é um ponto do Plano 
Cartesiano e do ciclo trigonométrico, ele é um par ordenado (x , y). Então:

a) A medida do segmento AC, representado sobre o eixo Oy, indica o(a) 
___________ do ponto B.

b) A medida do segmento AD, representado sobre o eixo Ox, indica o(a) 
___________ do ponto B.

4) Utilizar o ciclo trigonométrico construído para localizar os arcos e verificar 
os valores do seno e cosseno de cada ângulo.

Ângulo
0 ou 0o π

2 ou 90° π ou 180º 3π
2  ou 270° 2π ou 360º

Função

Seno

Cosseno

5) Completar o quadro com os valores correspondentes para seno e cosseno 
para cada ângulo em radianos e transformar o valor de radianos em graus.
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6) Nos ciclos trigonométricos a seguir, indicar em cada quadrante o sinal dos 
valores correspondentes:

a) SENO b) COSSENO

7) Observando a figura a seguir, retirada do ciclo trigonométrico construído, 
é possível observar um triângulo retângulo, que relaciona os valores de seno e 
cosseno.

a) Que relação é essa? (Dica: lembrar do Teorema de Pitágoras)

b) Explicar seu pensamento matematicamente.
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Construção da reta tangente:

a) Para criar a reta tangente clicar em  e selecionar “Reta Perpendicular”. 
Após, selecionar o ponto F e clicar no eixo X.

b) Clicar em  e selecionar “Reta”. Depois, clicar nos pontos A e B.

c) Clicar em  e selecionar “Interseção de Dois Objetos”. Clicar no local 
onde a nova reta corta a reta tangente.

d) Clicar com o botão direito nas retas que foram construídas e selecionar a 
opção “Exibir Objeto”.

e) Clicar em  e selecionar “Segmento”. Depois, clicar nos pontos AI e 
nos pontos IF. Selecionar o segmento IF e clicando com o botão direito, modificar 
a cor (de sua preferência) e a espessura do segmento (estilo para nº 9). Clicar 
com o botão direito sobre o segmento “colorido” recém-criado e selecionar 
“Propriedades”. Na aba “Básico”, item “Nome”, definir “TANGENTE” para o 
segmento IF.
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f) Na caixa entrada  digitar “tan(alfa)=”y(I) e dar 
Enter. Concluídos os procedimentos anteriores, o seu Ciclo Trigonométrico deve 
estar semelhante à Figura 4.5. 

Figura 4.5 – Circulo trigonométrico

Fonte: Dos autores

ATENÇÃO! Explorando o software, é possível “mostrar” ou “esconder” itens, 

bem como movê-los. Ao clicar em , selecionar “Mover”. Após, clicar no 
ponto B e arrastar o mesmo através da circunferência do círculo. Verificar as 
alterações dos valores de seno, cosseno e tangente.

Atividades:

1) Como o ponto B é um ponto do Plano Cartesiano e do ciclo trigonométrico, 
ele é um par ordenado (x , y). Então, a medida do segmento FI, representado pela 
reta perpendicular ao eixo Ox, indica o(a) _________ do ponto B.

2) O que acontece com os valores da tangente quando o ponto B está 
coincidindo com os pontos de 90º e 270º? Explicar.

3) Observando a figura a seguir, pode-se visualizar o seno, o cosseno e a 
tangente no ciclo trigonométrico. Como relacionar o valor da tangente em função 
de seno e cosseno? Explicar o raciocínio.
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4) Completar o quadro com os valores correspondentes para seno, cosseno 
e tangente para cada ângulo em radianos e transformar o valor de radianos em 
graus.

Ângulo 
em graus 30º 45º 60º 120º 135º 150º 210º 225º 240º 300º 315º 330º

Ângulo 
em 

radianos

Tangente

5) No ciclo trigonométrico a seguir, indicar em cada quadrante o sinal do valor 
da tangente:

6) Sabendo que x é um arco do primeiro quadrante e sen x = 0,8, determinar 
cos x e tg x.

7) Sabendo que 180º < x < 270º e que sen x = - 0,6 , determinar cos x e tg x.
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APLICATIVO TRIGONOMETRY

Este aplicativo é uma espécie de quiz, onde o jogador deve indicar no ciclo 
trigonométrico o ângulo requisitado. Para iniciar o jogo, tocar em “New Quiz” na 
tela inicial, mostrada na Figura 4.6. 

Figura 4.6 – Tela inicial do “Trigonomety”

Fonte: <https://play.google.com/store/apps/details?id=frank.trigo.trigoquiz&hl=pt_BR>.

Observação: na aba “Options”, o quiz pode ser modificado, escolhendo a 
maneira que o valor será apresentado na tela, entre Radianos, Graus, Seno, 
Cosseno, Tangente, e Misto. O nível de dificuldade do jogo também pode ser 
alterado, entre Normal e Avançado. Além disso, o jogador também pode escolher 
o número de questões por rodada.

Na tela do jogo, visualizada na Figura 4.7, estão mostrados alguns ângulos 
no ciclo trigonométrico. Selecionar a resposta correta, de acordo com o valor 
indicado na parte inferior da tela. 
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Figura 4.7 – Tela do jogo

Fonte: <https://play.google.com/store/apps/details?id=frank.trigo.trigoquiz&hl=pt_BR>.

Após responder todas as questões do quiz, o aplicativo mostra o total de 
questões respondidas, a quantidade de respostas certas e erradas, o tempo 
decorrido do jogo, e uma pontuação, baseada no número de acertos e erros.
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ATIVIDADES DE FÍSICA RELACIONADAS À 
TRIGONOMETRIA

No dia a dia podem-se observar inúmeras situações em que objetos realizam 
movimentos periódicos, como por exemplo, o próprio planeta ou um relógio de 
ponteiros. A representação desses movimentos, de forma quantitativa, pode ser 
descrita pela trigonometria. Esta atividade busca uma aproximação entre estes 
dois temas utilizando as tecnologias como ferramenta integradora.

a) Trigonometria com molas
O objetivo da simulação é possibilitar uma aproximação dos conceitos de 

funções trigonométricas com situações que envolvem o MHS (Movimento 
Harmônico Simples). Trata-se de uma simulação de objetos que têm por 
características realizar movimentos periódicos. Devido à natureza desses 
fenômenos, pode-se representá-los por funções trigonométricas. Esta simulação 
permite trabalhar com os conceitos de amplitude (máximos e mínimos de uma 
função), período e frequência. Disponível em: <http://rived.mec.gov.br/
atividades/matematica/trigonometria_molas/mat1_ativs1.swf>. Ao acessá-lo, 
clicar na tecla “Avançar”, localizada no canto superior direito (Figura 4.8).

Figura 4.8 – Tela inicial

Fonte: <http://rived.mec.gov.br/atividades/matematica/trigonometria_molas/mat1_ativs1.swf>.

Clicar novamente na tecla “Avançar”, localizada no canto superior direito 
da tela. Na próxima tela, serão disponibilizadas duas atividades. Escolher a 
atividade 1 (Figura 4.9).
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Figura 4.9 – Atividades1 e 2

Fonte: <http://rived.mec.gov.br/atividades/matematica/trigonometria_molas/mat1_ativs1.swf>.

Para iniciar a simulação, clicar no botão “Play”. Para descobrir a função 
trigonométrica, clicar em “Ver equação” (Figura 4.10).

Figura 4.10 – Simulação da Atividade 1

Fonte: <http://rived.mec.gov.br/atividades/matematica/trigonometria_molas/mat1_ativs1.swf>.

Ao clicar em “Opções”, o aplicativo oferece algumas opções, como uma 
calculadora, um gráfico da função seno e uma tabela trigonométrica (Figura 4.11).
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Figura 4.11 – Opções do aplicativo

Fonte:< http://rived.mec.gov.br/atividades/matematica/trigonometria_molas/mat1_ativs1.swf>.

Em “Teoria”, há um pequeno resumo sobre o movimento harmônico simples, 
bem como a explicação de alguns conceitos, como frequência e período. Para 
voltar à simulação, clicar no botão “Voltar” (Figura 4.12).

Figura 4.12 – Teoria sobre o MHS

Fonte: <http://rived.mec.gov.br/atividades/matematica/trigonometria_molas/mat1_ativs1.swf>.

Após explorar as simulações, clicar em “Questões” e resolver as atividades 
conforme indica o aplicativo (Figura 4.13).
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Figura 4.13 – Questões para explorar

Fonte:< http://rived.mec.gov.br/atividades/matematica/trigonometria_molas/mat1_ativs1.swf>.

Após resolver as questões, clicar no botão “Menu” e selecionar a “Atividade 
2”. Nessa simulação há duas molas com pesos. É possível escolher a amplitude 
das funções de ambos clicando nas setas localizadas ao lado de “Amplitude – 
Vermelha” ou “Amplitude - Amarela”. Para iniciar a simulação, clicar no botão 
“Play” (Figura 4.14).

Figura 4.14 – Simulação Atividade 2

Fonte:<http://rived.mec.gov.br/atividades/matematica/trigonometria_molas/mat1_ativs1.swf>.

Após observar a simulação, clicar em “Questões” e realizar o que é solicitado 
pelo aplicativo. 
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b) Pêndulo simples
Este aplicativo tem como objetivo demonstrar o movimento harmônico 

simples. Disponível em: <http://midia.atp.usp.br/atividades-interativas/AI-
0088/>. Para iniciar a simulação, clicar sobre o pêndulo e movimentá-lo sobre a 
tela (Figura 4.15).

Figura 4.15 – Tela Inicial do Pêndulo simples

 
Fonte: <http://midia.atp.usp.br/atividades-interativas/AI-0088/>.

No canto superior esquerdo, estão localizadas algumas funções do aplicativo. 

Ao clicar em  é possível adicionar um transferidor na tela. Clicando em  é 

adicionado um cronômetro na tela. Selecionando , aparecerá um novo menu, 
no qual é possível alterar as variáveis e alterar o movimento do pêndulo. Clicando 

em , aparecerá uma nova janela, na qual será mostrado um gráfico em que é 
possível observar o movimento angular, bem como outros valores. Ao selecionar 

, aparecerá um pêndulo simulando o movimento harmônico simples.

Selecionar o botão , no menu aparecerá a Figura 4.16. Variar os parâmetros 
e verificar as alterações no movimento do pêndulo. Se for necessário, utilizar as 
demais funções do aplicativo para perceber as mudanças.
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Figura 4.16 – Parâmetros

Fonte: <http://midia.atp.usp.br/atividades-interativas/AI-0088/>.

Atividades:

1) O que se pode perceber quando o ângulo é modificado? Há alteração no 
movimento?

2) Quando o comprimento aumenta, o que acontece com o movimento? E 
quando o comprimento diminui?

3) Quando se modifica a aceleração, o movimento muda? Descrever o que se 
pode perceber.

4) A massa interfere no movimento do pêndulo? Por quê?

5) Citar situações em que esse movimento pode ser encontrado?
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APROXIMANDO A MATEMÁTICA E A FÍSICA POR MEIO DE 
RECURSOS TECNOLÓGICOS: ENSINO MÉDIO

Italo Gabriel Neide1

Jeandres Kauê Ernesto Rosa2

O Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) é um tema de Ensino Médio que, 
quando desenvolvido de forma significativa, possibilita ao aluno a construção 
de conceitos fundamentais para compreender a Física. Ao trazer para sala de 
aula conceitos informais de grandezas físicas que fazem parte do cotidiano dos 
alunos, como distância, tempo e velocidade, é possível que aos poucos, os alunos 
se familiarizem com os novos significados (físicos), possibilitando operar esses 
conceitos de forma científica. Esta é uma etapa importante no aprendizado de 
Física, pois o MRU é elemento propulsor para o desenvolvimento da Cinemática, 
que irá embasar a conceituação de forças para o desenvolvimento da Mecânica. 
A partir da Mecânica são introduzidos outros tópicos, bem como desenvolvidas 
relações fundamentais entre outros temas da Física no Ensino Médio. 

Portanto, a construção formal dos conceitos de tempo, distância e velocidade 
são pontos de partida para o desenvolvimento científico dos alunos durante o 
Ensino de Física. Souza e Donangelo (2012, p. 3503) relatam que normalmente 
esses conceitos “são tradicionalmente apresentados: distantes da realidade 
e exageradamente matematizados.” Dessa forma, o seu ensino acaba não 
favorecendo a construção desses conceitos com significados e leva o aluno 
atribuir à Física uma imagem de que não é nada mais do que “um acúmulo de 
fórmulas a serem decoradas e aplicadas em situações evidentemente artificiais” 
(Ibidem). 

Uma metodologia diferenciada é necessária para que esses conceitos 
fundamentais da Física tenham a possibilidade de serem construídos pelos 
alunos de uma forma significativa. Uma alternativa que se apresenta para esta 

1 Doutor em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2011). Pós-Doutor pela 
Universität Duisburg-Essen. Professor da Univates.

2 Bolsista de Iniciação Científica da Univates.

· - · - · - · - · - ·
CAPÍTULO 5

Modelagem computacional do movimento 
retilíneo uniforme com o Modellus

· - · - · - · - · - · - · - · - · - · - ·
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questão é a utilização do software Modellus3. De acordo com Ives, Veit e Moreira 
(2004, p. 183), o Modellus é:

[...] um software que permite ao aluno fazer experimentos conceituais 
utilizando modelos matemáticos definidos a partir de funções, 
derivadas, taxas de variação, equações diferenciais e equações a 
diferenças finitas, escritos de forma direta, ou seja, assim como o 
aluno aprendeu na sala de aula. Um outro aspecto positivo em relação 
ao Modellus é o fato dele ser um software livre sendo distribuído 
gratuitamente na Internet. 

Ao utilizar o Modellus, o aluno ou o professor podem modelar 
computacionalmente um sistema que representará uma equação de movimento, 
construir o gráfico e uma animação que representem as grandezas físicas da 
equação de movimento. Após a construção pode-se observar simultaneamente a 
animação e também como o gráfico dessas grandezas evolui com o tempo. Além 
do mais, pode-se parar a simulação a qualquer instante, recuar ou avançar e 
modificar parâmetros relevantes do sistema. Dessa forma, ao explorar os recursos 
de modelagem e visualização do Modellus, o desenvolvimento dos conceitos do 
MRU tem potencial de serem significativos, pois foge do estilo tradicional de 
ensino provocando a atividade intelectual do aluno. 

Este capítulo tem como objetivo a construção do conceito de velocidade 
média a partir de uma modelagem computacional previamente desenvolvida 
no Modellus. Esta atividade é formada por questões que instigam os alunos a 
interagir, observar, medir, modificar parâmetros, criar e explicar hipóteses. O 
conceito de velocidade não é apresentado ao aluno, e sim, construído a partir de 
operações diferenciadas, de forma que o aluno comece a utilizar este conceito, até 
que faça a relação de aproximação com o conceito informal que possuía. Por fim, 
ainda são apresentados neste capítulo exemplos de simulações para desenvolver 
o conteúdo de Movimento Retilíneo Uniforme Variado, Movimento Parabólico e 
Circular Uniforme.

3 Disponível em: <http://modellus.co/index.php?lang=pt>.



APROXIMANDO A MATEMÁTICA E A FÍSICA POR MEIO DE 
RECURSOS TECNOLÓGICOS: ENSINO MÉDIO

- 73 -

Ca
p
ít

u
lo

 5

MANUAL PARA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE MODELLUS

O Modellus é um software que permite a modelagem de fenômenos físicos. 
A partir dos dados inseridos pelo usuário é possível simular uma variedade de 
fenômenos, desde a queda de um corpo até o movimento dos planetas. Ao abrir 
o Modellus o usuário irá se deparar com a tela a seguir (Figura 5.1).

Figura 5.1 – Tela inicial do Modellus

Fonte: Dos autores.

O menu do Modellus está dividido por guias, sendo estas:
I) Início
No guia início o usuário poderá salvar e abrir modelagens prontas, bem como 

alterar algumas configurações como a aparência e os ângulos (Figura 5.2).

Figura 5.2 – Guia “Início”

Fonte: Dos autores.

II) Variável Independente
Neste guia é possível modificar qual será a variável independente e alterar 

também o valor máximo e mínimo que ela possuirá, assim como alterar o quanto 
se incrementará por vez (Figura 5.3).
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Figura 5.3 – Guia “Variável Independente”

Fonte: Dos autores.

III) Modelo
O guia modelo matemático apresenta alguns comandos que podem ser 

utilizados na janela “modelo matemático”, que esta visível na tela principal 
(Figura 5.4).

Figura 5.4 – Guia “Modelo Matemático”

Fonte: Dos autores.

IV) Gráfico
Neste guia é possível configurar as variáveis que serão mostradas na janela 

“Gráfico”, que esta visível na tela principal. Ao eixo horizontal atribui-se somente 
uma variável. Já para o eixo vertical é possível atribuir mais de uma variável, 
dependendo da situação que será trabalhada, bem como sua cor e o caso que será 
representado (Figura 5.5).

Figura 5.5 – Guia “Gráfico”

Fonte: Dos autores.

V) Tabela
Neste guia o usuário poderá configurar as variáveis que aparecerão na janela 

“Tabela”, bem como atribuir uma cor para cada variável (Figura 5.6).
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Figura 5.6 – Guia “Tabela”

Fonte: Dos autores.

VI) Animação
Este é um dos guias mais importantes do menu. Nele é possível selecionar uma 

variedade de objetos que irão ser utilizados na modelagem. Para cada objeto criado, 
um novo guia será criado, sendo este chamado de “Propriedades” (Figura 5.7).

Figura 5.7 – Guia “Animação”

Fonte: Dos autores.

VII) Propriedades
Neste guia é possível configurar os atributos de cada objeto criado. Nele, é 

possível atribuir um par de coordenadas ao objeto, vinculá-lo a outro objeto, 
atribuir uma variável a ele, dentre outras coisas (Figura 5.8).

Figura 5.8 – Guia “Propriedades”

Fonte: Dos autores.

VIII) Notas
Este guia permite escolher o tipo de formatação dos textos escritos na referida 

janela (Figura 5.9).

Figura 5.9 – Guia “Notas”

Fonte: Dos autores.
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ATIVIDADE COM O USO DO MODELLUS

Neste exemplo, será realizada a modelagem computacional do Movimento 
Retilíneo Uniforme (MRU), para a familiarização com o software Modellus.

Na aba “Modelo Matemático” digitar a expressão s = si + vi * t, conforme 
visualizado na Figura 5.10.

Figura 5.10 – Inserindo dados

Fonte: Dos autores.

Ainda na janela Modelo Matemático, clicar no botão Parâmetros. Ao fazê-lo, uma 
nova aba será aberta logo abaixo. Nela é permitido informar valores para cada 
variável. Cada cor representa um caso específico que pode ser simulado.

Nesta simulação serão utilizados quatro casos. Inserir os valores visualizados 
na Figura 5.11.
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Figura 5.11 – Inserindo parâmetros

Fonte: Dos autores.

Ir ao menu animação e selecionar o objeto Origem. Na tela principal, clicar na 
região em que se deseja inseri-la, como mostra a Figura 5.12.

Figura 5.12 – Criando a origem

Fonte: Dos autores.

Clicar em “Origem” criada e então, na aba “propriedades”, configurar as 
coordenadas x e y para 0 (Figura 5.13).
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Figura 5.13 – Configurando as coordenadas

Fonte: Dos autores.

É interessante frisar que por se tratar de um software livre, pode ocorrer algum 
problema durante a construção das simulações. Por isso, recomenda-se salvar 
com frequência a simulação durante sua construção, pois se houver problema, o 
usuário poderá fechar o programa e executá-lo novamente.

Salvar o que foi criado até o momento. Clicar na aba “Início” e selecionar a 
opção “Guardar” (Figura 5.14). Salvar a simulação com o nome “Modelagem 
MRU”.

Figura 5.14 – Salvando a simulação

Fonte: Dos autores.

Criação de Objetos
É possível criar objetos. Para isso, clicar com o botão direito do mouse na 

janela principal. Um novo menu aparecerá, conforme visualizado na Figura 5.15. 
Selecionar “Criar Partícula”.
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Figura 5.15 – Menu auxiliar

Fonte: Dos autores.

Selecionar a partícula criada e, no guia “Propriedades”, informar as coordenadas 
do objeto. Para x selecionar a resultante s e para y o valor 0. Já para a “Escala”, x 
será 100 e y 1, conforme a Figura 5.16.

Figura 5.16 – Inserindo propriedades

Fonte: Dos autores.

No botão “Ver” selecionar a propriedade “Estroboscopia” e na opção “Ligar” 
selecionar “Origem” como referência, conforme observado na imagem da 
Figura 5.17.
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Figura 5.17 – Propriedades

Fonte: Dos autores.

Também é possível mudar a aparência do objeto. Para tanto, ainda no menu 
“Propriedades”, clicar no botão “Partícula” (Figura 5.18) e um novo menu abrirá.

Figura 5.18 – Propriedades – botão partícula

Fonte: Dos autores.

Ao abrir o menu, selecionar a figura do carro (Figura 5.19).
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Figura 5.19 – Alterando a aparência

Fonte: Dos autores.

Selecionar o botão “Barra de Estado”, que está localizado no canto inferior 
direito, como mostra a Figura 5.20. Ele permite bloquear e desbloquear a 
possibilidade de mudar os casos dos objetos criados.

Figura 5.20 – Alterando propriedades

Fonte: Dos autores.

Salvar novamente a simulação.
Repetir todo o processo de criação de objetos para criar uma segunda partícula. 

Utilizar os mesmos valores usados anteriormente para as coordenadas e escalas e 
também a opção Estroboscopia. Ainda no menu Propriedades, clicar no botão Caso1 
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e selecionar Caso2, como mostra a Figura 5.21. Também alterar a aparência do 
objeto para a figura do Dino e, então, salvar a simulação.

Figura 5.21 – Caso 2

Fonte: Dos autores.

Repetir novamente o processo de criação de objetos e criar uma terceira 
partícula. Para esta, alterar o Caso1 para Caso3, como mostra a Figura 5.22, e 
mudar a aparência para um Cão. Salvar a simulação.
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Figura 5.22 – Caso 3

Fonte: Dos autores.

Repetir mais uma vez o processo de criação de objetos e criar uma quarta 
partícula. Para ela atribuir o Caso4 e alterar a sua aparência para um Gato, 
conforme a Figura 5.23. Salvar a simulação.

Figura 5.23 – Caso 4

Fonte: Dos autores.
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Criação de gráficos
Na aba “Gráfico”, para o eixo horizontal será utilizada a variável t e no eixo 

vertical serão representadas quatro situações da variável s, uma para cada caso. 
Selecionar o guia “Gráfico” e no eixo horizontal inserir a variável t. No eixo 
vertical, na primeira coluna, inserir a variável s, mudar a cor do eixo para laranja 
e alterar para Caso1, conforme visualizado na imagem da Figura 5.24.

Figura 5.24 – Inserindo dados na tabela

Fonte: Dos autores.

Na segunda coluna inserir novamente a variável s, mudar a cor para verde e o 
caso para Caso2 (Figura 5.25).

Figura 5.25 – Inserindo dados na tabela

Fonte: Dos autores.

Na terceira coluna inserir novamente a variável s, mudar a cor para ciano e o 
caso para Caso3 (Figura 5.26).

Figura 5.26 – Inserindo dados na tabela

Fonte: Dos autores.

Na quarta coluna inserir novamente a variável s, mudar a cor para azul e o 
caso para Caso4 (Figura 5.27).
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Figura 5.27 – Inserindo dados na tabela

Fonte: Dos autores.

Clicar no botão “Auto Escala” para que a escala do gráfico se ajuste 
automaticamente aos valores informados, conforme mostra a Figura 5.28, e então 
salvar a simulação.

Figura 5.28 – Opção Auto Escala

Fonte: Dos autores.

Ir para o guia “Variável Independente” e na opção “Máx” inserir o valor 5 
(Figura 5.29).

Figura 5.29 – Variável independente

Fonte: Dos autores.

Criação de tabelas
Na aba “Tabela” serão tabulados a posição dos objetos e o tempo. No guia 

“Tabela”, ir na primeira coluna e selecionar a variável t, como mostra a Figura 5.30.

Figura 5.30 – Montando a tabela

Fonte: Dos autores.
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Na segunda coluna selecionar a variável s e o caso 1 (Figura 5.31).

Figura 5.31 – Atribuindo casos

Fonte: Dos autores.

Na terceira coluna selecionar novamente a variável s e o caso 2 (Figura 5.32).

Figura 5.32 – Atribuindo casos

Fonte: Dos autores.

Na quarta coluna selecionar novamente a variável s e o caso 3 (Figura 5.33).

Figura 5.33 – Atribuindo casos

Fonte: Dos autores.

Na quinta coluna selecionar novamente a variável s e o caso 4 (Figura 5.34).

Figura 5.34 – Atribuindo casos

Fonte: Dos autores.

Salvar novamente a simulação.
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Executar a simulação
Para testar a simulação, clicar no botão “Play”, localizado no canto inferior 

esquerdo da tela, como mostra a Figura 5.35.

Figura 5.35 – Botão play

Fonte: Dos autores.

Após executar a simulação é possível retorná-la ao início. Para isto, clicar 
no botão “Reset” localizado no canto inferior direito, conforme visualizado na 
Figura 5.36.

Figura 5.36 – Botão reset

Fonte: Dos autores.
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Medição de distâncias
É possível medir a distância dos objetos. Para fazer isso, ir ao menu “animação” 

e selecionar “Medição de Distâncias”, como mostra a Figura 5.37.

Figura 5.37 – Criando uma régua

Fonte: Dos autores.

Após, ir ao menu “Propriedades”. Neste, alterar a escala da régua, para que 
ela meça corretamente a distância dos objetos. Para fazer isso, alterar a escala da 
régua de modo que ela fique da mesma forma, como visualizado na Figura 5.38.

Figura 5.38 – Alterando as propriedades

Fonte: Dos autores.

Para medir a distância, arrastar uma das extremidades da régua em cima 
de um objeto e então arrastar a outra extremidade sobre outro objeto. O Valor 
indicado em “Leitura” será a distância entre ambos (Figura 5.39).
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Figura 5.39 – Medindo distâncias

Fonte: Dos autores.

Se for necessário deslocar algum objeto durante a utilização da régua, para 
colocá-lo novamente no lugar, selecionar o objeto e em “coordenadas”, alterar o 
valor de y para 0.0.

Atividades:
Para iniciar as atividades abrir o arquivo “ModelagemMRU.mrl”. Após aberto 

o arquivo, clicar uma vez nos ícones conforme a Figura 5.40.
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Figura 5.40 – Iniciando as atividades

Fonte: Dos autores

1) Clicar no botão play e observar o movimento de cada objeto.

Observação: explicar sobre o efeito estroboscópico, responsável pela marca 
d’água das posições de cada objeto. 

2) Como é o movimento de cada objeto?

3) Há algum objeto que permanece em repouso? 

4) Quanto ao movimento do cachorro e do dino, o que se pode perceber?

5) Considerando a posição final da simulação (t=5s), utilizar a régua virtual 
do Modellus para medir as distâncias entre os objetos conforme o quadro abaixo:

Fusca Dino Gato Cachorro

Fusca 0

Dino 0

Gato 0

Cachorro 0

6) Utilizar o plano cartesiano para representar a posição final de cada objeto 
no eixo horizontal, de forma que a posição do fusca esteja localizada na origem 
(0,0). 
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Observação: essa nova representação é chamada também de sistema de 
coordenadas.

7) Preencher o quadro que segue para cada objeto observando sua posição em 
cada instante no tempo. Observar as marcas d’água para auxiliar na obtenção 
dos valores:

Objeto
Fusca Dino Gato Cachorro

Tempo

0

1

2

3

4

5

8) No Modellus, clicar no botão da figura abaixo, e em seguida maximizar a 
janela tabela. Comparar o quadro anterior com a tabela criada pelo software. Há 
diferenças? Se sim, quais?

9) Utilizar o plano cartesiano para construir um gráfico que represente a 
posição em função do tempo p x t para cada um dos objetos.

10) No Modellus, maximizar a janela gráfico. Comparar o gráfico construído 
com o criado pelo software. 

11) Considerando o quadro da questão 8, observar a primeira e a quinta 
coluna. A cada segundo que passa quantos metros o cachorro se desloca? Qual a 
posição do cachorro após 20s? E após 100s? 

12) Considerar que o cachorro se desloca o dobro da distância no mesmo 
intervalo de tempo. Após 20s, qual seria sua posição? 

13) Considerando a situação inicial, qual o deslocamento do cachorro em 1s? 
Esse valor é o deslocamento que um objeto faz no intervalo de tempo de 1s, e é 
conhecido como velocidade média.
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Observação: buscar contextos em que existe o conceito de velocidade média 
no cotidiano do aluno.

14) Comparar as velocidades médias do cachorro e do dino. São iguais? 
Explicar.

A seguir exemplos de outras simulações disponíveis na web que podem ser 
realizadas com o software Modellus. 

a) Simulação MRUV
A primeira simulação é um exemplo de movimento retilíneo uniformemente 

variado. Tem como objetivo trabalhar os conceitos de aceleração e velocidade. 
Disponível em: <http://www.bernhard.com.br/disciplinas/simulacao-em-
ensino-de-fisica>. Ao acessar a página, fazer o download do arquivo “Modellus_
exemplos.zip”, localizado no final da página, conforme mostra a Figura 5.41.

Figura 5.41 – Download da simulação

Fonte: <http://www.bernhard.com.br/disciplinas/simulacao-em-ensino-de-fisica>.

Após realizar o download do arquivo, executar o arquivo “Accelerated motion 
in one direction”. A simulação aberta será como a mostrada na Figura 5.42.
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Figura 5.42 – Simulação “mruv”

Fonte: Dos autores.

b) Simulação Movimento parabólico
Esta simulação tem como objetivo trabalhar o conceito de movimento 

parabólico. Disponível em: <https://sites.google.com/site/gabrielveronezufpel/
simu/modellus>. Ao acessar o site, fazer o download do exemplo três, chamado 
“lançamento de projéteis”. Para isso, clicar em download, como mostra a 
Figura 5.43.

Figura 5.43 – Baixando a simulação

Fonte: <https://sites.google.com/site/gabrielveronezufpel/simu/modellus>.

Ao abrir o arquivo, o usuário visualizará a Figura 5.44.
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Figura 5.44 – Simulação “Movimento parabólico”

Fonte: Dos autores.

c) Simulação Movimento circular
O objetivo dessa simulação é trabalhar os conceitos do movimento circular, 

como velocidade tangencial e aceleração centrípeta. Disponível em: <https://
sites.google.com/site/gabrielveronezufpel/simu/modellus>. Ao abrir a página, 
fazer o download do exemplo 2, chamado “Objeto em movimento circular 
uniforme”. Para isso, clicar em download, como mostra a Figura 5.45.

Figura 5.45 – Download movimento circular

Fonte: https://sites.google.com/site/gabrielveronezufpel/simu/modellus.

Ao executar a simulação, o usuário encontrará a seguinte imagem (Figura 5.46).
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Figura 5.46 – Simulação “movimento circular”

Fonte: Dos autores.
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Marli Teresinha Quartieri1

Fernanda Neves2

Rafael Diogo Weimer3

A utilização das tecnologias lança desafios e dilemas aos professores, ou seja, 
saber usá-las com fins pedagógicos. São os docentes que selecionam as tarefas, 
as ferramentas e o método de ensino de suas aulas, para criar oportunidades 
significativas de aprendizagem e favorecer o desenvolvimento de capacidades dos 
alunos. Entretanto, para que o professor utilize recursos tecnológicos, de acordo 
com Jahn e Allevato (2010), é fundamental que o mesmo tenha conhecimentos 
técnicos e pedagógicos, para poder utilizar estas ferramentas com o intuito de 
contribuir para a aprendizagem. Nesta mesma linha argumentativa, Bittar, 
Guimarães e Vasconcellos (2008, p. 86) comentam que “a verdadeira integração 
da tecnologia somente acontecerá quando o professor vivenciar o processo e 
quando a tecnologia representar um meio importante para a aprendizagem”. 

Diante deste contexto, em um dos encontros do curso de formação continuada 
“Integrando a Física e a Matemática no Ensino Médio por meio de recursos 
tecnológicos”, foi solicitado aos participantes para explorar e avaliar um aplicativo, 
bem como elaborar atividades a serem desenvolvidas com os alunos. Salienta-se 
que os aplicativos disponibilizados aos participantes foram selecionados de forma 
criteriosa, pela equipe proponente do curso, com o objetivo de que os mesmos 
auxiliassem de maneira construtiva a exploração dos conteúdos. 

Neste capítulo, as atividades adaptadas são apresentadas a partir das 
elaboradas pelos professores, objetivando propiciar a construção ou consolidação 
do conhecimento matemático e físico. Nas questões elaboradas os discentes 
devem fazer seus registros a partir dos aplicativos explorados, estimulando-
os a pensar sobre as operações realizadas, possibilitando a construção do 
conhecimento. Os conteúdos matemáticos e físicos explorados são: funções do 
1º e do 2º grau, geometria plana e espacial, cinemática e conservação de energia.

1 Doutora em Educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brasil (2012). Professora da 
Univates.

2 Bolsista de Iniciação Científica da Univates.

3 Bolsista de Iniciação Científica da Univates.

· - · - · - · - · - ·
CAPÍTULO 6

Atividades elaboradas por professores participantes de um curso 

de formação com foco no uso de recursos tecnológicos

· - · - · - · - · - · - · - · - · - · - ·
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APLICATIVO POSIÇÃO X TEMPO

O objetivo do aplicativo é trabalhar os conceitos de cinemática. Disponível 
em: <http://www.webassign.net/serway/af/AF_0202.swf>. Ao acessar o link, 
aparecerá a tela do aplicativo (Figura 6.1). É possível simular o movimento do 
carro movendo os pontos A, B, C, D, E e F no gráfico e em seguida clicar no botão 
“Play”.

Figura 6.1 – Tela inicial do aplicativo

Fonte: <http://www.webassign.net/serway/af/AF_0202.swf>.
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Atividades4: 
1) Observar o gráfico e responder:

a) Qual é a posição inicial do carro?

b) Qual é a velocidade média do carro em todo o percurso?

c) Pela análise gráfica pode-se afirmar que este carro descreve um movimento 
retilíneo uniforme (MRU) ou um movimento retilíneo uniformemente variado 
(MRUV), por quê?

d) Escrever a equação horária do movimento representado pelo carro no 
gráfico.

e) Qual será a posição do carro após 2 minutos e meio?

2) A posição de um móvel varia com o tempo conforme o quadro que segue:

x(m) -60 -40 -10 30 60 60

t(s) 0 10 20 30 40 50

a) Simular o movimento do carro com os valores do quadro. O que se visualiza?

b) Qual a distância percorrida pelo móvel neste intervalo de tempo?

c) Qual seu deslocamento?

d) Observar as imagens estroboscópicas (marca d’água) deixadas pelo móvel 
em cada uma das posições. O que se pode afirmar quanto a sua velocidade e 
aceleração?

4 Algumas das atividades foram elaboradas pelas professoras Júlia Brune e Veridiana Rabaioli 
Bortollini.



APROXIMANDO A MATEMÁTICA E A FÍSICA POR MEIO DE 
RECURSOS TECNOLÓGICOS: ENSINO MÉDIO

- 100 -

3) A posição de um móvel, em movimento uniforme, varia com o tempo 
conforme o quadro a seguir:

a) Completar o quadro e construir o gráfico correspondente.

x(m) 0 20 80 100
t(s) 0 20 30 50

b) Qual a equação horária deste movimento?

4) Paula sai de sua casa às 10 horas da manhã de carro para ir à praia. Ela anda 
durante duas horas a uma velocidade de 90 km/h. Então para por cerca de 40 
min para almoçar. Após, ela dirige por 3 horas e meia a 75 km/h até chegar ao 
seu destino. 

a) Fazer um gráfico da posição x tempo da viagem.

b) Calcular qual foi à velocidade média do percurso em km/h e em m/s.

c) Que horas Paula chegou à praia?

5) Um carro se desloca a uma velocidade constante de 30 m/s. De repente, 
o motorista pisa drasticamente no freio, fazendo-o parar em 8 s. Qual foi a 
aceleração do veículo nesse intervalo de tempo?
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APLICATIVO COMPORTAMENTO DAS FUNÇÕES

O principal objetivo deste aplicativo, encontrado em <http://www.
somatematica.com.br/softOnline/ComportamentoFuncoes/funcoes.html>, 
é estudar o comportamento das funções do 1° e 2° grau, seus coeficientes e 
concavidade. Para iniciar, escolher entre função do primeiro ou segundo grau 
no botão “Escolha sua função” e mover os indicadores A, B e C que compõem a 
função. Observar o comportamento do gráfico da função (Figura 6.2).

Figura 6.2 – Interface do aplicativo “Comportamento das funções”

Fonte:<http://www.somatematica.com.br/softOnline/ComportamentoFuncoes/funcoes.html>.

Atividades5:

1) Sobre alterações dos coeficientes na função do 1° grau:
a) Quando é alterado o valor do coeficiente a e b da função ocorre alguma 

mudança no comportamento do gráfico? Se sim, citar quais.
b) Ocorre alguma mudança gráfica quando os coeficientes a e b são iguais à 

zero?

5 Algumas destas atividades foram elaboradas pelos professores Marceli Brummelhaus e Romildo 
Pereira da Cruz.



APROXIMANDO A MATEMÁTICA E A FÍSICA POR MEIO DE 
RECURSOS TECNOLÓGICOS: ENSINO MÉDIO

- 102 -

2) Alteração dos coeficientes na função do 2° grau:
a) Quando é alterado o valor do coeficiente a, b e c da função do 2° grau ocorre 

alguma mudança no comportamento do gráfico? Se sim, citar quais.
b) Ocorre alguma mudança gráfica quando os coeficientes a, b e c são iguais 

à zero? 
c) Ocorre alguma mudança gráfica quando os coeficientes b e c são iguais à 

zero?

3) Analisar os sinais relacionados às funções quadráticas propostas em relação 
ao eixo (positivo e/ou negativo), com o auxílio do software. 

Conforme a situação proposta: Durante uma partida de futebol, o goleiro 
chuta a bola “para frente”, conforme o esquema (Figura 6.3):

Figura 6.3 – Projeção do chute na bola, com relação aos eixos x e y

Fonte: Google imagens.

A altura da bola (y), em metros, varia em função da distância que ela se afasta 
do goleiro (x), em metros, e é dada por y = -x2 + 10x. Estabelecer:

a) A distância do ponto C, onde a bola tocou no chão, ao ponto A, de onde o 
goleiro chutou a bola.

b) A altura (h) máxima que a bola atingiu, lembrando que 
Xv = - b
      2a .

4) Observar as imagens a seguir:
a) Completar a função de acordo com o gráfico:
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Fonte:<http://www.somatematica.com.br/softOnline/ComportamentoFuncoes/funcoes.html>.

b) Completar os coeficientes que possibilitam visualizar o gráfico da função 
na figura abaixo.

Fonte:<http://www.somatematica.com.br/softOnline/ComportamentoFuncoes/funcoes.html>.
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APLICATIVO ALGEO

O objetivo do aplicativo, encontrado em <https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.algeo.algeo&hl=pt_BR>, é realizar cálculos matemáticos e 
a representação gráfica de funções. 

Ao iniciar o aplicativo, é mostrada a primeira função do aplicativo, a 
calculadora. Para ir para a janela dos gráficos, clicar no símbolo que representa 
um gráfico, localizado no canto superior direito (Figura 6.4).

Figura 6.4 – Tela inicial do aplicativo

Fonte: Dos autores.

Na aba dos gráficos, é possível inserir até quatro funções. Para fazer isso, clicar 
sobre um dos sinais de equação informar a função. Para visualizar os gráficos, 
clicar no botão “Draw” (Figura 6.5). Ao clicar no botão “Table”, é representada 
uma tabela com alguns valores da função em relação a X.
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Figura 6.5 – Inserindo funções

Fonte: Dos autores.

Atividades:

1) Na janela dos gráficos, inserir as funções f(x)=x+1 e g(x)= -x+1 e:
a) Descrever quais as diferenças entre as duas;
b) O que aconteceria se a função f(x)=x+1 fosse substituída por f(x)= x+2?

2) Observar as figuras abaixo e escrever as funções horárias:

a) b) c) d)



APROXIMANDO A MATEMÁTICA E A FÍSICA POR MEIO DE 
RECURSOS TECNOLÓGICOS: ENSINO MÉDIO

- 106 -

3) Observar os gráficos abaixo e escrever as funções horárias:

a) b)

c) d)
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e)
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APLICATIVO QUEDA VERTICAL

O objetivo do aplicativo é trabalhar conceitos de cinemática como queda 
vertical e aceleração. Disponível no link: <http://www.if.ufrj.br/~marta/
aplicativos/queda_vertical_v4.swf>. A tela inicial do aplicativo é visualizada na 
Figura 6.6. Clicar em “Iniciar” para começar a simulação. Para abrir o paraquedas, 
clicar em “Pára-quedas”. É possível alterar alguns parâmetros, como a massa do 
paraquedista ou a resistência do ar, para isso, ir em “Parâmetros” e alterar os 
dados. Para ampliar os gráficos, clicar sobre eles.

Figura 6.6 – Interface do aplicativo “Queda Vertical”

Fonte: <http://www.if.ufrj.br/~marta/aplicativos/queda_vertical_v4.swf>.

Para reiniciar a simulação, clicar no botão “Voltar” e para apagar os dados dos 
gráficos, em “Limpar”.
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Atividades: 

1) Os gráficos abaixo foram obtidos por meio de uma simulação no aplicativo 
de queda livre. Desconsiderando o atrito com o ar, qual é a equação que descreve 
a relação entre as grandezas envolvidas em cada caso?

a) Equação da posição em função do tempo. Considerar sua velocidade inicial 
zero.

b) Equação da velocidade em função do tempo.
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c) Equação da aceleração em função do tempo.

2) No aplicativo, em parâmetros, substituir o valor das variáveis b1 e b2 por 
0 e m por 40 e iniciar a simulação, sem abrir o paraquedas. Depois, substituir a 
variável m por 80 e refazer a simulação. Em seguida, mudar a variável m por 
120. É possível observar mudanças no comportamento do objeto durante as 
simulações? Explicar.

3) Observar os vetores no momento da simulação apresentado nas figuras 
a seguir. Descrever o comportamento das grandezas velocidade e aceleração 
considerando que o corpo esteja em queda livre
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a) b)
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APLICATIVO PARQUE ENERGÉTICO PARA SKATISTAS

Este jogo tem como objetivo trabalhar conceitos como conservação de energia, 
energia potencial e cinética. Disponível para download em: <https://phet.
colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-skate-park>. Ao abrir o aplicativo 
(Figura 6.7), é possível mover a pista para diferentes posições, selecionando os 
pontos azuis sobre ela e movendo-os. Para adicionar uma grade no plano de 
fundo, selecionar “Mostra grade”, localizado no canto central direito da tela.

Figura 6.7 – Tela inicial do aplicativo

Fonte: Dos autores.

Para mudar a força da gravidade, inserir um valor na janela “Gravidade”. É 
possível também realizar a simulação em outros lugares, como na Lua ou em 
Júpiter. Para tanto, selecionar em “Localização” o local desejado.

Atividades6

1) Primeira etapa: 
a) Clicar na opção “Mostrar gráfico pizza”. Observar.
b) Clicar em “Gráfico de barras”. Observar.
c) Clicar em “Energia vs. posição”. Observar.
d) Clicar em “Energia vs. tempo”. Observar.
e) Elaborar uma conclusão sobre o que foi observado, enfatizando as 

transformações de energia e a energia total.

6 Algumas destas atividades foram elaboradas pelas professoras Andréia Bolsoni Brugalli e Ana 
Paula Dick.
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2) Segunda etapa:
a) Na aba de localização, alterar o local e observar os valores de gravidade, 

bem como o que ocorre com o skatista em cada situação. Qual (is) a(s) diferença(s) 
percebida (s) no movimento do skatista quando alterado o local?

3) Um skatista anda na rampa da figura abaixo, responder:

a) Supondo que a massa do skatista seja de 75 kg, calcular a energia potencial 
e cinética do skatista no topo da rampa. 

b) Qual é a energia potencial do skatista no ponto mais baixo da rampa? E a 
energia cinética? O que ocorreu com a energia potencial?

c) Qual é a velocidade do skatista no ponto mais baixo da rampa?

4) Uma bola com massa de 2 kg é lançada do topo de um prédio com altura de 
17m para cima com uma velocidade inicial de 15 m/s. Calcular:

a) Qual será a energia potencial máxima da bola.
b) Qual será a energia cinética da bola, imediatamente antes dela tocar o solo.
c) Qual será a velocidade dela quando isso ocorrer.
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GEOPLANO DIGITAL

O objetivo do aplicativo, encontrado em <https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.betodeoliveira.DigitalGeoboard>, é estudar alguns 
conceitos de geometria plana, explorando as diferenças entre área e perímetro, 
bem como relações entre as formas geométricas. 

Para iniciar clicar no ícone central com círculos para adicionar os pontos A e 
B. Clicando sobre o botão (+) podem ser adicionados mais pontos à figura e no 
botão (-) diminuídos. Mover os pontos para formar figuras. Para saber o valor 
da área e do perímetro de cada figura, selecionar os botões “Perímetro” e “Área” 
(Figura 6.8).

Figura 6.8 – Interface do aplicativo Geoplano com os pontos a,b,c adicionados

Fonte: Dos autores.

Atividades7

1) Construir: 
a) Um retângulo com Área = 10 e Perímetro = 14 
b) Outro retângulo com mesma área do retângulo anterior, mas com perímetro 

diferente.

2) O perímetro de uma figura é 10 m. Construir duas figuras com este mesmo 
perímetro, porém com áreas diferentes.

7 Algumas destas atividades foram elaboradas pelas professoras Carine Werkhausen; Daniele 
Roth; Ana Cláudia Franck.
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3) A área de uma figura é 18 m². Construir duas figuras com esta mesma área, 
porém com perímetros diferentes.

4) Construir um triângulo retângulo isósceles de base 2 e outro de base 5. Qual 
a relação entre eles e como se relacionam com outras figuras?

5) Construir:
a) Um retângulo 2 x 7 e calcular a área e o perímetro deste retângulo.
b) Uma figura, com dimensões a escolher, mas que tenha menor perímetro e 

maior área que a figura da atividade “a”.
c) Uma figura, com dimensões a escolher, mas que tenha menor área e maior 

perímetro que a figura da atividade “a”.

6) Um triângulo retângulo isósceles de base 2 e outro de base 5. Qual a relação 
entre eles e como se relacionam com outras figuras?

7) Encontrar cinco polígonos de perímetro 10 m. Eles deverão ser diferentes. 
Calcular a área de cada um deles.

A1= _________ A2= __________ A3= _________ 
A4= _________ A5= ___________
8) Construir cinco figuras no Geoplano que tenham exatamente um único 

ponto no seu interior.
a) Completar o quadro que segue:

Figuras Área
Número de pregos sobre o con-

torno
1

2

3

4

5

b) Nessas figuras, que relação existe entre o número de pregos sobre o contorno 
da figura e sua área?





Ca
p
ít

u
lo

 7

APROXIMANDO A MATEMÁTICA E A FÍSICA POR MEIO DE 
RECURSOS TECNOLÓGICOS: ENSINO MÉDIO

- 117 -

Maria Madalena Dullius1

Amanda Gabriele Rauber2

Raiza Betania Halmenschlager3

Neste capítulo, apresenta-se trechos de falas de professores da Educação Básica 
que participaram da formação continuada “Integrando a Física e a Matemática 
por Meio de Recursos Tecnológicos”, os quais no último encontro socializaram as 
atividades realizadas nas suas aulas. O anonimato dos professores foi assegurado, 
denominando-os P1, P2 e, assim, sucessivamente. Nas falas dos professores, 
encontram-se indícios de que a participação em cursos de Formação Continuada 
contribui para a consolidação da integração das ferramentas tecnológicas no 
ambiente escolar. 

@@@

[Professor P1]. Minha escola dispõe de laboratório de informática. Sempre que 
preciso utilizar o recurso computacional envio os links de jogos que pretendo 
trabalhar para o técnico e ele libera os jogos em todos os computadores e já deixa 
pronto. Nos outros anos utilizei esse recurso com o 7º ano, então, esse ano optei 
por trabalhar com os tablets, não com o computador, que para mim foi melhor! 
A opção se deve ao fato do conteúdo em si, porque números inteiros eles não 
têm dificuldade de entender, eles têm dificuldade nas frações, é um medo, é 
um trauma. Eu acho que eles interagem mais com os tablets. O tablet torna-se, 
realmente, uma ferramenta muito prática para eles, mais que o computador. Para 
trabalhar no computador, é necessário deslocar toda a turma para o laboratório 
de informática, por exemplo. 

1 Doutora em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade de Burgos-Espanha (2009). 
Professora da Univates.

2 Bolsista de Iniciação Científica da Univates.

3 Bolsista de Iniciação Científica da Univates.

· - · - · - · - · - ·
CAPÍTULO 7

Depoimentos de professores sobre o uso de recursos 

tecnológicos nas aulas de Matemática e de Física

· - · - · - · - · - · - · - · - · - · - ·
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Utilizei os tablets com alunos do 7º ano. Organizei um roteiro de atividades 
com jogos para revisar frações, porque eles já trabalham no 5º e no 6º, mas é no 
7º que na nossa escola a gente formaliza, e digamos assim, garante o conteúdo 
das frações. Logo, precisávamos revisar isso de qualquer forma, e utilizei os 
equipamentos para fazer isso de uma maneira um pouco mais dinâmica, mais 
divertida, porque é só falar em frações, que os alunos já tremem. Então, organizei 
o material, fiz um roteiro, e a turma (24 alunos) toda, dividiu-se em duplas e 
se revezavam nas atividades, em alguns momentos utilizávamos aplicativos e 
em outros a parte escrita. A maioria dos alunos (a escola é de rede privada) tem 
tablet; logo, não é mais uma sensação o uso de tablets! Eles estão acostumados com 
isso; mas, em contrapartida, foi bastante diferente, porque como eles trabalham 
com apostila, tudo é muito regrado. Porém, no geral, eles gostaram.

Usar essa ferramenta é muito fácil, porque eles interagem sozinhos com os 
tablets, pelo menos com os meus alunos eu não precisava ficar dando acesso, 
tanto que ainda sobraram uns 15 a 20 minutinhos para alguns irem terminando 
a proposta das frações, e eu disse: Vocês podem ir procurando outros jogos, não 
tem problema! [...] Eles iam às pastas, já encontravam outros jogos, olhavam e 
exercitavam. Não preciso estar auxiliando! Eles ligaram sozinhos, eles desligaram 
sozinhos. No ano anterior, com alunos menores, tinha que ficar um pouco mais 
em cima, tinha que dar assistência de ligar um por um e de abrir um joguinho; 
mas, os maiores não, para eles era algo normal.

Em outra turma, 9º ano, trabalhei com alguns aplicativos do Phet, o da 
ondulatória, o da óptica para trabalhar a questão dos espelhos côncavos e 
convexos, mas sempre mostrando para eles no projetor multimídia, porque não 
tinha outra possibilidade. Eu também usei o do skatista no 8º ano, quando comecei 
a parte das energias, apesar de não equacionarem, pois, trabalham somente 
com os conceitos. Foi fantástico para eles verem as transformações de energia 
que acontecem com a cinética em potencial gravitacional. Além do citado, usei 
outro aplicativo do Phet, ainda no 8º ano, que nós não comentamos no curso, mas 
eu achei quando fui abrir o outro e era de energia relacionada a uma lâmpada. 
Também achei o máximo, claro, ele é fictício, mas para os alunos enxergar as 
bolinhas representando a energia, saindo e indo até a lâmpada, transformando-
se [...] perceberem que da lâmpada econômica, por exemplo, saíam bem mais 
bolinhas amarelas (que eram de luminosidade) do que vermelhas (que eram de 
calor - térmica). Em seguida, foi possível trocar a lâmpada por uma incandescente 
que trocava a situação, e tinha várias outras opções no aplicativo. Em resumo, 
tudo foi bem diferente.

É importante desenvolver atividades usando tecnologias, porque para os 
alunos é diferente, precisamos ajudá-los a perceber que tais ferramentas oferecem 
outras potencialidades, além e não somente a do facebook ou redes sociais diversas, 
mas, também, de conhecimento. 

Os nossos alunos não são muito bons em buscas, pois se eu falar “busca no 
google o Phet”, alguns até chegam lá, mas eles não sabem usar, isso a gente percebe. 
Então, passo-lhes o link e isso os estimula a usar o tablet em casa também, porque 
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eles acham que utilizá-lo para estudar é só na escola. Os pais não têm essa noção. 
Eles compram um tablet para a criança brincar, para se distrair. Quando a gente 
mostra que não precisa servir só para isso, a configuração e o entendimento 
acerca da ferramenta muda radicalmente; logo, precisamos incentivá-los a usar 
pedagogicamente o tablet. 

@@@

[Professora P2]. Eu não tenho turmas de Ensino Médio e trabalhamos com 
notação científica e estimativa com o material disponibilizado em nossa formação. 
Uma semana antes nós fomos para o laboratório de informática e eles trabalharam 
números inteiros no aplicativo Cubo de Gelo. A partir daí fomos trabalhando 
com notação científica e estimativa. Foi interessante a proposta, eu utilizei a 
primeira aula que nós trabalhamos aqui para trabalhar com os dois sétimos anos. 
Eu segui o roteiro, foi instigante e eles gostaram. No início eles estavam ansiosos. 
Porém, já tinham tido uma experiência um ano antes no tablet. Na escola há um 
laboratório de informática, mas acontece o seguinte: lá é direcionado, tal mês 
são essas disciplinas, para dar oportunidade de todas as disciplinas trabalharem 
alguma coisa. Às vezes, numa atividade que precisaria usar o laboratório não se 
pode marcar horário.

A solução é pedir aos alunos trazer os notes ou os tablets (para aqueles que os 
têm em casa) para sala de aula. O único problema que tivemos foi que numa 
das aulas não conseguimos sinal de internet. Temos roteadores, mas na última 
turma não conseguimos acessar sinal para os tablets. Dessa forma, tivemos que 
usar aplicativos já instalados previamente. Contudo, no final, conseguimos 
trabalhar legal. Eles gostaram muito e não apresentaram nenhuma dificuldade 
na utilização da ferramenta nem com os aplicativos. Eles foram trabalhando em 
grupos e pediam ajuda, às vezes, não para resolver as atividades, mas para mexer 
no tablet. Eu precisei bastante do auxílio dos monitores. Acredito, dependendo 
da realidade da escola ou da turma, que com o tablet em si é mais difícil de ser 
trabalhado nesse contexto, porque nem todos os alunos têm acesso ao tablet assim 
como têm ao computador. 

No início eu me senti insegura porque foi a primeira vez. Eu não tenho 
tablet em casa, sou leiga nesse assunto. Penso que somos profissionais da área, 
professores, temos que buscar capacitação. Por isso, estou fazendo o curso, para 
aprender um pouco mais para mim, poder me sentir mais segura para chegar em 
sala de aula com uma proposta e conseguir trabalhar, ensinando e aprendendo 
com eles. Eu, como professora, tenho muito a aprender. 

@@@

[Professora P3]. Eu comecei a usar os recursos tecnológicos agora, foi o curso 
que me abriu os olhos, porque eu era novata em usar aplicativos na sala de aula. 
Comecei a utilizar e gostei. Inicialmente utilizei o aplicativo de estimativa, porque 
com ele é um desafio tentar arrumar uma estratégia para chegar ao resultado. O 
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legal é que cada um usa estratégias diferentes e, o interessante, é pedir para eles 
explicarem como chegaram ao resultado. Cada resposta interessante! 

Percebo que temos muito medo de manusear às vezes o equipamento, e 
achamos que devemos saber tudo sobre o mesmo. Qualquer dúvida que surge 
queremos saber responder [aos alunos]. Às vezes, precisamos ser humildes e 
dizer “não sei, eu vou ver, eu vou pesquisar”. Perdemos muito tempo querendo 
saber sobre o funcionamento do equipamento e, às vezes, eles nem se interessam 
pelas coisas que passamos horas tentando aprender. Quase sempre eles fazem o 
simples, e achamos que vão fazer o complexo. Eu acho que perdemos tempo nos 
culpando, querendo ser muito certinhos. Para eles não têm problema nenhum, é 
até bom saberem que não sabemos tudo também.

Eles querem é mexer ali e ver o resultado que vai dar. Eu lembro que tinha uma 
coisa assim: “ai, eu preciso decorar tudo, eu tenho que chegar lá e saber tudo, de 
cor e salteado, todas as respostas para as perguntas que eles me fizerem”. Eles 
não fizeram metade das perguntas que imaginei. E, às vezes, fazem perguntas 
tão básicas que eu nem precisava ter estudado tanto tempo. Agora, se não sei, 
anoto ali e falo: semana que vem trago o retorno. Eles têm que saber que não sei 
tudo, é bom aprender com eles também.

A ditadura do não pode pegar o celular acaba gerando um confronto de 
gerações entre os próprios professores, e é nisso que a educação está perdendo. A 
coisa não está andando, porque em vez de usar a tecnologia a favor, “ah eu não 
sei mexer na tecnologia, deu, vou proibir que é muito mais fácil”. Gente, não é 
assim, vai atrás, aprende, tu não precisas dominar tudo, mas usa o básico.

Com a informação disponível no tablet é tudo mais rápido, não precisamos 
passar horas desenhando frações no quadro. [...]. Não, sou contra o desenho no 
quadro, mas perde-se um tempão, além de não conseguir interagir com o aluno, 
vai ter que fazer cinco ou seis desenhos para mostrar uma evolução, que no tablet 
se faz em um minuto. Esse é um dos maiores problemas, é aquela coisa assim 
“aí, eu não sei manusear, não vou usar, deu”! A gente aprende quando usa esses 
aplicativos. Nossos alunos têm essas ferramentas em casa e precisamos incentivá-
los a fazer uso pedagógico delas. 

@@@

[Professoras P4 e P5]. Esse ano nós estamos trabalhando a mesma turma de 
1º ano, eu trabalho física e ela trabalha a matemática. Começamos a trabalhar 
movimento uniforme usando o Modellus, a inserção foi bem legal. No início 
tivemos dificuldade na questão do laboratório, pedimos para o técnico baixar 
o software nas máquinas, porém quando chegamos lá, dos vinte e quatro 
computadores, doze que não estavam funcionando. Mesmo assim, valeu a pena. 
Trabalhamos o movimento uniforme a partir do roteiro que os vocês (professores 
do curso) disponibilizaram para o Modellus, depois trabalhamos a parte de 
gráficos com um software online, para verificação do comportamento de funções. 



APROXIMANDO A MATEMÁTICA E A FÍSICA POR MEIO DE 
RECURSOS TECNOLÓGICOS: ENSINO MÉDIO

- 121 -

Ca
p
ít

u
lo

 7

Em um segundo momento, após exposição teórica, utilizamos funções 
horárias e colocamos no Modellus, sempre associando os movimentos que 
ocorriam. Quando eles começaram a localizar os pontos, entenderam a situação 
do movimento no software, relacionaram com os gráficos e com as tabelas. Eu 
acho que isso deu um resultado bem melhor que nos outros anos.

[Professora P4]. Antes, eu fazia uma prática que era determinar a função 
horária, o movimento de uma gota de água em azeite, mas na parte de aplicativos 
nunca tinha me aventurado. Disponibilizei o modelo já construído e eles 
desenvolveram as atividades, se viraram bem. Na realidade já chegaram lá já 
mexendo. 

Trabalhar de maneira interativa ao que parece facilita a aprendizagem dos 
alunos. A visualização da animação faz eles entenderem e relacionarem os 
movimentos. O movimento é progressivo, o movimento é retrógado. Eles 
entenderam também o que é o sinal da velocidade. Percebemos o resultado na 
hora que eles fizeram os exercícios no caderno. Naquele momento ficou claro que 
eles entenderam, até alguns que sentiam dificuldades fizeram muito mais rápido 
que nos outros anos. Ao final disse a eles que estão ficando bons. Foi ótima a 
integração da Física com a Matemática. 

[Professora P5]. Eu creio que agora realmente conseguimos integrar essas 
disciplinas. Isso só foi possível porque nós sentamos, conversamos sobre o 
que cada uma de nós iria fazer. Enfim, conseguimos fazer a ligação entre os 
conteúdos, a atividade em conjunto foi bastante proveitosa. Eu acho que isso 
foi bem importante, e isso que muitas vezes me parece que falta. Em um grupo 
grande, dificilmente os professores conseguem sentar e, juntos, fazer essa 
integração. Ficamos felizes ao desenvolvermos as atividades em conjunto, e mais 
felizes ainda porque nossos alunos compreenderam os assuntos. 

[Professora P4]. Ao contrário do que muitos dizem: não perdi tempo, ganhei. 
Não parece, mas ganhei. 

@@@

[Professora P6]. Eu achei bom, eu tinha as minhas dificuldades, as minhas 
limitações na trigonometria, eu tinha “trauma”, pra falar bem a verdade. Eu 
tinha muito medo de trabalhar trigonometria. Um dos fatores que me levou a 
fazer a inscrição no curso foi esse. Eu fiquei bem feliz, porque consegui aprender 
e consegui gostar e ensinar o conteúdo de trigonometria. Para mim foi muito 
gratificante. Foi um trimestre maravilhoso! E os alunos pedirem para usar o 
Geogebra, isto é melhor ainda!

Realmente eles gostaram. A trigonometria em si teria outras alternativas, 
daria para reproduzir uma maquete, teria outras atividades, mas eles estarem 
trabalhando com a tecnologia, penso que os “despertou” realmente. Durante o 
desenvolvimento das atividades, fizemos em conjunto, ou seja, eu os ajudava e 
eles me ajudavam. Ás vezes eles chegavam à resposta das atividades antes que 
eu. Foi fantástica a experiência.
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Eu tenho um aluno que é repetente e abomina matemática. Ele detesta 
matemática, e com o Geogebra ele fez tudo e disse: “bah profe, eu não sei fazer 
nada no caderno, mas me dá o note aí, que eu faço”. Por ele, eu acredito que tenha 
atingido 90% do objetivo, no mínimo. Foi surpreendente, pois é um aluno mais 
rebelde, é repetente e não gosta realmente de matemática. Então, se eu o motivei, 
acredito que com os outros os resultados foram melhores ainda. Fiquei muito 
feliz, foi um trimestre maravilhoso para mim como professora. Ano que vem vai 
ser mais produtivo, eu acredito!

@@@

Cabe destacar nos depoimentos dos professores que eles salientam a 
importância da participação em um curso de formação, a fim de encorajá-los a 
usarem as tecnologias em suas aulas. Ficou evidente que os professores utilizaram 
em sua prática pedagógica as atividades propostas no decorrer da formação, 
tanto que fizeram as adaptações necessárias e elaboraram novas propostas. 
Pode-se inferir que o uso das tecnologias deve-se ao fato de eles terem explorado, 
discutido e compartilhado experiências no decorrer dos encontros. Outro aspecto 
apontado é que o uso das tecnologias motivou tanto os professores quanto os 
estudantes, e facilitou a aprendizagem dos conteúdos abordados.



APROXIMANDO A MATEMÁTICA E A FÍSICA POR MEIO DE 
RECURSOS TECNOLÓGICOS: ENSINO MÉDIO

- 123 -

Referências

ALTHAUS, N.; DULLIUS, M. M.; AMADO, N. Jogo computacional e resolução de 
problemas: três estudos de casos. Educação Matemática Pesquisa, v.18, n. 1, p. 17-42, 
2016.

ALZUGARAY, G. E.; MASSA, M. B.; MOREIRA, M. A. La potencialidad de las 
simulaciones de campo eléctrico desde la perspectiva de la teoría de los campos 
conceptuales de vergnaud. Latin-American Journal of Physics Education, v. 8, n. 1, 
p. 91-99, 2014.

ARANTES, A. R.; MIRANDA, M. S.; STUDART, N. Objetos de aprendizagem no Ensino 
de Física: usando simulações do PhET. Física na Escola, v. 11, n. 1, p. 27-31, 2010.

ARAUJO, I. S. Simulação e modelagem computacionais como recursos auxiliares no 
Ensino de Física Geral. 2005. 238 f. Tese (Programa de Pós Graduação em Física) – 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.

ARAUJO, I. S.; VEIT, E. A; MOREIRA, M. A. Atividades de modelagem computacional 
no auxílio da interpretação de gráficos da Cinemática. Revista Brasileira de Ensino de 
Física, v. 26, n. 2, p. 179-184, 2004.

ARAUJO, I. S.; VEIT, E. A.; MOREIRA, M. A. Physics students’ performance using 
computational modelling activities to improve kinematics graphs interpretation. 
Computers & Education, v. 50, p. 1128-1140, 2008.

BARBETA, V. B.; YAMAMOTO, I.. Dificuldades Conceituais em Física apresentadas 
por Alunos Ingressantes em um Curso de Engenharia. Revista Brasileira de Ensino de 
Física, vol. 24, no. 3, Setembro, 2002.

BITTAR, M.; GUIMARÃES, S. D.; VASCONCELLOS, M.. A integração da tecnologia 
na prática do professor que ensina matemática na educação básica: uma proposta de 
pesquisa-ação. REVEMAT – Revista Eletrônica de Educação Matemática, v. 3, n. 8, 
p. 84 - 94, 2008.

BORBA, M. C.; Villarreal, E. M. Humans-with-Media and the Reorganization of 
Mathematical Thinking. United States of America: Springer, 2004.

BORBA, M. C.; SILVA, R. S. R.; GADANIDIS, G. Fases das tecnologias digitais em 
Educação Matemática. São Paulo: Autêntica, 2014.

BORBA, M. C.; LACERDA, H. D. G. Políticas públicas e tecnologias digitais: um celular 
por aluno. Educação Matemática Pesquisa, v.17, n. 3, p. 490-507, 2015.



APROXIMANDO A MATEMÁTICA E A FÍSICA POR MEIO DE 
RECURSOS TECNOLÓGICOS: ENSINO MÉDIO

- 124 -

BRASIL, Ministério da educação, Secretaria da Educação Básica. Parâmetros 
Curriculares Nacionais (Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 
Curriculares Nacionais); Volume 2, 2002.

BUNGE, M. Teoria e Realidade, São Paulo: Ed. Perspectiva, 1974.

HEIDEMANN, L. A.; ARAUJO, I. S.; VEIT, E. A. Atividades experimentais e atividades 
baseadas em simulações computacionais: quais os principais fatores que influenciam 
a decisão de professores de conduzir ou não essas práticas em suas aulas? Revista 
Electrónica de Investigación em Educación em Ciencias, v.9, n. 2, p. 42-57, 2014.

JAHN, A. P.; ALLEVATO, N. S. G. (Org.). Tecnologias e educação matemática: ensino 
aprendizagem e formação de professores. 1ed. Recife: SBEM, 2010.

MOREIRA, M. A. Modelos científicos, modelos mentais, modelagem computacional e 
modelagem matemática: aspectos epistemológicos e implicações para o ensino. Revista 
Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia, v. 7, n. 2, p. 1-20, 2014.

NAISSINGER, M. A.. Notação Científica: uma abordagem contextualizada. 2010. 48f. 
Monografia apresentada com requisito parcial para obtenção de título de Especialista 
em Matemática, Mídias Digitais e Didática – Departamento de Matemática Pura e 
Aplicada, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2010.

PRENSKY, M. Digital Game-Based Learning. St. Paul, Estado Unidos: Paragon House, 
2001.

QUARTIERI, M. T.; BORRAGINI, E. F.; DICK, A. P.. Superação de dificuldades no início 
dos cursos de engenharia: introdução ao estudo de física e matemática. In: XL Congresso 
Brasileiro de Educação em Engenharia, 2012, Belém. Anais… Belém: ABENGE, 2012. 
Disponível em: <http://abenge.org.br/cobenges-anteriores/2012/artigos-2012/artigos-
publicados_13>.

SOUZA, P. V. S.; Donangelo, R. Velocidade média e instantânea no Ensino Médio: uma 
possível abordagem. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 34, n. 3, p. 3503-1-6, 2012.

WIEMAN, C. Transformation is possible if a university really cares. Science, v. 340, 
p. 292-296, 2013. 

WILEY, D. A. Connecting learning objects to instructional design theory: A definition, 
a metaphor, and a taxonomy, 2000. In: WILEY, D.A. (Org.). The Instructional Use of 
Learning Objects. Disponível em: <http://reusability.org/read/chapters/wiley.doc>. 
Acesso em: 7 jun. 2004.

http://ictlogy.net/bibliography/reports/contacts.php?idc=64
http://ictlogy.net/bibliography/reports/projects.php?idp=121
http://ictlogy.net/bibliography/reports/projects.php?idp=121
http://ictlogy.net/bibliography/reports/contacts.php?idc=64
http://ictlogy.net/bibliography/reports/projects.php?idp=120
http://ictlogy.net/bibliography/reports/projects.php?idp=120
http://reusability.org/read/chapters/wiley.doc


A
P
R

O
X

IM
A

N
D

O
 A

 M
A
T
E

M
Á

T
IC

A
 E

 A
 F

ÍS
IC

A
 P

O
R

 M
E

IO
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

S
 T

E
C

N
O

L
Ó

G
IC

O
S
: E

N
S
IN

O
 M

É
D

IO

APROXIMANDO A 
MATEMÁTICA E A FÍSICA 
POR MEIO DE RECURSOS 
TECNOLÓGICOS: ENSINO 

MÉDIO

O livro “Aproximando 
a Matemática e a Física por 
meio de recursos tecnológicos: 
Ensino Médio” tem o intuito 
de instigar os professores 
de Física e de Matemática 
a utilizarem recursos 
tecnológicos na prática 
pedagógica. São apresentados 
jogos digitais, simuladores 
ou softwares, de livre acesso, 
que propiciam a construção 
e ou a consolidação do 
conhecimento. Destacam-se 
também algumas atividades 
que poderão ser desenvolvidas 
antes, durante e após o uso 
destes recursos. Cabe salientar 
que são apenas propostas 
que podem ser adequadas 
ao contexto escolar de cada 
leitor. Este volume explora 
conteúdos matemáticos e 
físicos, tais como: unidades de 
medidas, ordens de grandezas, 
estimativa, cinemática, 
funções, conservação de 
energia, trigonometria no 
triângulo retângulo e no 
círculo trigonométrico, 
geometria plana e 
eletromagnetismo. 

Maria Madalena Dullius
Marli Teresinha Quartieri

(Orgs.)

Os autores deste livro 
fazem parte do grupo de 
pesquisadores e colaboradores 
da pesquisa “Tendências 
no Ensino”, no subprojeto 
intitulado “Tecnologias 
no Ensino”, desenvolvida 
no Centro Universitário 
UNIVATES, Lajeado-RS. 
Um dos objetivos deste 
subprojeto é proporcionar 
a integração de recursos 
tecnológicos na prática 
pedagógica, em particular, 
nas aulas de Matemática e 
de Física. O material aqui 
proposto foi explorado, 
problematizado e discutido no 
curso de formação continuada 
intitulado “Integrando a Física 
e a Matemática no Ensino 
Médio por meio de recursos 
tecnológicos”. Salienta-se que 
este subprojeto conta com o 
apoio financeiro do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico 
(CNPq), edital MCTI/CNPq 
14/2013 - Chamada Universal.

Apoio:

ISBN 978-85-8167-173-4

Capa.indd   1 28/11/2016   08:25:33


	CAPÍTULO 1
	Recursos tecnológicos nos processos de ensino e de aprendizagem da Matemática e da Física
	Marli Teresinha Quartieri
	Italo Gabriel Neide
	CAPÍTULO 2
	Notação Científica e Sistema Internacional de Unidades por meio de recursos tecnológicos
	Fabiane Maria Datsch
	MILLIONAIRE CHALLENGE
	ESTIMATION
	THE SCALE OF THE UNIVERSE 2
	CONVERSOR DE UNIDADES 1
	CONVERSOR DE UNIDADES 2
	APLICATIVO CONVERTER

	Andréia Spessatto de Maman
	CAPÍTULO 3
	A trigonometria no triângulo retângulo por meio de recursos tecnológicos
	Henrique Scalcon Branchier
	REALIZAÇÃO DO CADASTRO
	CONSTRUÇÃO DO TRIÂNGULO
	CÁLCULO DE INCLINAÇÃO DE RUAS

	Teresinha Aparecida Faccio Padilha
	CAPÍTULO 4
	Ensino de funções trigonométricas por meio de recursos tecnológicos
	Romildo Pereira da Cruz
	CONSTRUÇÃO DO CÍRCULO TRIGONOMÉTRICO
	APLICATIVO TRIGONOMETRY
	ATIVIDADES DE FÍSICA RELACIONADAS À TRIGONOMETRIA

	Adriana Belmonte Bergmann
	CAPÍTULO 5
	Modelagem computacional do movimento retilíneo uniforme com o Modellus
	Jeandres Kauê Ernesto Rosa
	MANUAL PARA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE MODELLUS
	ATIVIDADE COM O USO DO MODELLUS

	Italo Gabriel Neide
	CAPÍTULO 6
	Atividades elaboradas por professores participantes de um curso de formação com foco no uso de recursos tecnológicos
	Rafael Diogo Weimer
	APLICATIVO POSIÇÃO X TEMPO
	APLICATIVO COMPORTAMENTO DAS FUNÇÕES
	APLICATIVO ALGEO
	APLICATIVO QUEDA VERTICAL
	APLICATIVO PARQUE ENERGÉTICO PARA SKATISTAS
	GEOPLANO DIGITAL

	Fernanda Neves
	Marli Teresinha Quartieri
	CAPÍTULO 7
	Depoimentos de professores sobre o uso de recursos tecnológicos nas aulas de Matemática e de Física
	Raiza Betania Halmenschlager
	Amanda Gabriele Rauber
	Maria Madalena Dullius
	Referências
	_GoBack

