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http://www.professores.uff.br/hjbortol/

Lista 1

Prezado aluno,

Nesta primeira parte do curso estudaremos uma classe de softwares fundamental quando

o assunto é o uso da informática no ensino da matemática, a saber, os assim denomi-

nados softwares de geometria dinâmica.

Um software de geometria dinâmica é um ambiente que permite simular construções

geométricas no computador. Diferentemente do que ocorre com a régua e o compasso

tradicionais, as construções feitas com este tipo de software são dinâmicas e interativas,

o que faz do programa um excelente laboratório de aprendizagem da geometria. O aluno

(ou o professor) pode testar suas conjecturas através de exemplos e contra-exemplos que

ele pode facilmente gerar. Uma vez feita a construção, pontos, retas e ćırculos podem ser

deslocados na tela mantendo-se as relações geométricas (pertinência, paralelismo, etc)

previamente estabelecidas, permitindo assim que o aluno (ou o professor), ao invés de

gastar o seu tempo com detalhes de construção repetitivos, se concentre na associação

existente entre os objetos.

Vários softwares de geometria dinâmica estão dispońıveis no mercado: Cabri-Gèomé-

tre c©, Geometry Sketchpad c©, Cinderella c©, etc. Apesar de algumas diferenças, o

prinćıpio de funcionamento é o mesmo para todos eles, de modo que as atividades

desenvolvidas com um podem facilmente ser adaptadas para qualquer outro. Em nosso

curso usaremos o software “Régua e Compasso” (C.a.R.), desenvolvido pelo professor

René Grothmann da Universidade Católica de Berlim, na Alemanha. Além de ser

gratuito (você pode usá-lo e distribúı-lo para seus alunos sem pagar nada por isto),

C.a.R. tem código aberto e roda em qualquer plataforma (Microsoft Windows c©, Linux,

Macintosh c©, etc).

Aprender a usar o software é apenas o começo. Espera-se que você, ao longo do curso,

ganhe a habilidade de decidir criticamente quando e como usá-lo em seus estudos indi-

viduais e, principalmente, quando e como usá-lo com seus alunos na sala de aula.

Humberto José Bortolossi
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ATIVIDADE 1

O primeiro passo é instalar o programa C.a.R. em seu computador. Para isto, clique no link

“INSTALAÇÃO” do menu à esquerda da página WEB

http://www.professores.uff.br/hjbortol/car/.

Em seguida, escolha a versão do programa (recomendamos a versão 8.6, mais atual) e, então,

siga as instruções de instalação apresentadas. Em caso de dúvida, deixe uma mensagem na

sala de tutoria descrevendo (em detalhes) qual é o seu problema.

Lembre-se que sua máquina deve ter a linguagem Java habilitada! Caso você não consiga

executar o programa após instalá-lo, é bem provável que este seja o motivo. Neste caso,

baixe e instale o “Java Runtime Environment” (JRE) dispońıvel no seguinte endereço:

http://www.professores.uff.br/hjbortol/car/programs/jre-6u5-windows-i586-p-s.exe.

Ter o programa instalado e funcionando é essencial para o prosseguimento das demais ati-

vidades. Em caso de dificuldades, consulte o tutor à distância ou deixe uma mensagem na

sala de tutoria da plataforma do CEDERJ!

CUIDADO! CUIDADO! CUIDADO!

A ordem de instalação é importante: você deve primeiro instalar o “Java Runtime

Environment” (JRE) e, depois, o C.a.R.. Se você instalar o C.a.R. e ele não execu-

tar, remova-o de seu sistema, instale o “Java Runtime Environment” (JRE) e, então,

reinstale o C.a.R..

ATIVIDADE 2

Estude os tutoriais do C.a.R. de 1 a 6 dispońıveis no seguinte endereço (escolha a opção

“TUTORIAL” no menu principal):

http://www.professores.uff.br/hjbortol/car/.

Neles, você aprenderá noções básicas da interface do programa e verá como construir e

manipular pontos, retas e ćırculos. Em seguida, responda às questões abaixo.

(a) O programa permite que pontos sejam representados por vários śımbolos (um pequeno

quadrado, um pequeno ćırculo, um “ponto”, etc). Discuta as vantagens, desvantagens

e usos de cada representação, especialmente para o śımbolo formado por um “ponto”.

(b) O que aconteceria se, no tutorial 6, ao invés de esconder as duas circunferências, você

as tivesse apagado?

Lista 1 Especialização em Matemática HJB
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ATIVIDADE 3

Desenhe um quadrilátero ABCD e, em seguida, marque os pontos médios X, Y , W e Z

dos segmentos AB, BC, CD e DA, respectivamente.

A

C

B

Y

X

D

Z

W

(a) Implemente esta construção no C.a.R. (você não precisa rotular os pontos agora, vere-

mos como fazer isto posteriormente). Quais são os pontos livres?

(b) Que propriedade marcante o quadrilátero XY WZ possui? Faça uma conjectura e

prove-a!

ATIVIDADE 4

Para ganhar familiaridade com o programa, resolva os quatro primeiros exerćıcios inte-

rativos (sobre construções geométricas) dispońıveis no seguinte endereço (escolha a opção

“EXERCÍCIOS” no menu principal):

http://www.professores.uff.br/hjbortol/car/.

As soluções estão dispońıveis no mesmo lugar (como pequenas animações), mas consulte-as

apenas em último caso!

ATIVIDADE 5

Estude os tutoriais do C.a.R. de 7 a 9 dispońıveis no seguinte endereço (escolha a opção

“TUTORIAL” no menu principal): http://www.professores.uff.br/hjbortol/car/. Depois

de ver as animações, é importante que você tente implementá-las sozinho no C.a.R. pois,

fazendo assim, você ganhará mais proficiência no uso do programa!

ATIVIDADE 6

Para ganhar mais familiaridade com o programa, resolva os exerćıcios interativos de números 4

a 8 dispońıveis no seguinte endereço (escolha a opção “EXERCÍCIOS” no menu principal):

http://www.professores.uff.br/hjbortol/car/.
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As soluções estão dispońıveis no mesmo lugar (como pequenas animações), mas consulte-as

apenas em último caso!

ATIVIDADE 7

Estude os tutoriais do C.a.R. de números 10 e 11 dispońıveis no seguinte endereço (escolha

a opção “TUTORIAL” no menu principal):

http://www.professores.uff.br/hjbortol/car/.

ATIVIDADE 8

Você já viu como construir um triângulo equilátero e um quadrado no C.a.R.. Neste exerćıcio

você é convidado a construir um hexágono regular, dado um de seus lados! Seu desenho

final deve exibir apenas os 6 lados e os 6 vértices do hexágono regular (esconda todas as

construções auxiliares). Mais ainda: os 6 vértices devem estar rotulados pelas letras A, B,

C, D e F , em seqüência.

ATIVIDADE ELETRÔNICA 1

Para conhecer um pouco melhor o seu perfil como usuário de informática, esta primeira

atividade eletrônica (AE-01) consiste em um questionário. Você deve respondê-lo enviando

as respostas para o seguinte e-mail:

novas.tecnologias.no.ensino@gmail.com

(note o ponto . entre as palavras). Use “AE-01: Questionário” como assunto da mensa-

gem. Só serão aceitos e-mails enviados até o dia 25/08/2009. Não esqueça de copiar o

enunciado da pergunta antes de cada resposta!

[01] Nome:

[02] E-mail (endereço eletrônico):

[03] Você tem computador em casa? Em caso afirmativo, qual é o sistema operacional

(Windows 98/Windows 2000/Windows XP/Windows Vista/Linux)? Você tem acesso

a internet em casa? Em caso afirmativo, a internet é discada ou de banda larga?

[04] Você trabalha em alguma escola? Em caso afirmativo, a sua escola possui um labo-

ratório de computadores? Você já usou este laboratório com seus alunos?

[05] Você usa algum software de matemática? Em caso afirmativo, qual (quais)?

[06] Você costuma acessar algum site com conteúdo matemático? Em caso afirmativo, qual

(quais)?
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UFF Novas Tecnologias no Ensino da Matemática 5

[07] Você usa algum mecanismo de busca de informações na internet (Google, Yahoo,

MSN)? Em caso afirmativo, qual (quais)?

[08] Se você tem acesso a um computador, você o usa para fazer que tipo de atividades?

[09] Qual o conteúdo do ensino fundamental/médio que você acha mais dif́ıcil de se apren-

der? Por quê?

[10] Qual o conteúdo do ensino fundamental/médio que você acha mais fácil de se aprender?

Por quê?

[11] Você lê inglês?

[12] Quais são as suas expectativas com relação à disciplina?

Além das perguntas acima, sinta-se livre para dar qualquer informação adicional que julgue

ser importante!

ATIVIDADE ELETRÔNICA 2

Informática é realmente uma ferramenta útil para o ensino da matemática? No artigo

“A Aprendizagem da Matemática em Ambientes Informatizados”, Maria Alice Gravina e

Lucila Maria Samtarosa discutem o assunto e apresentam argumentos para uma resposta

positiva. Leia o artigo e diga se você concorda ou não com as autoras. Você vê outros

aspectos positivos do uso da informática no ensino da matemática não apresentados pelas

autoras? E aspectos negativos? O artigo está dispońıvel no link “BIBLIOTECA” na página

WEB:

http://www.professores.uff.br/hjbortol/car/.

Envie a sua resposta para o seguinte e-mail:

novas.tecnologias.no.ensino@gmail.com

(note o ponto . entre as palavras). Use “AE-02: Análise de Texto Didático” como assunto

da mensagem. Só serão aceitos e-mails enviados até o dia 25/08/2009.
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