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RESUMO 
Esta proposta consiste numa Metodologia para reusar ou criar 
objetos de aprendizagem (OA) de Matemática

Palavras-Chaves: Objeto de aprendizagem. Ferramentas de 
autoria. 

, usando a 
combinação de ferramentas de autoria. As teorias de Gagné e de 
Wiley vão apoiar o sequenciamento de instrução, na construção 
desses OAs. As estratégias de aplicação desses objetos seguirão o 
ciclo de Kolb, que sugere que o aprendizado ocorre se houver a 
compreensão da experiência e como esta se transforma, 
envolvendo um ciclo composto de quatro etapas: experiência 
concreta, observação reflexiva, conceituação abstrata e 
experimentação ativa. Por último será mostrado uma aplicação 
prática da metodologia proposta, ao criar um OA para ensinar 
conceito de trigonometria do triângulo retângulo. 

 

ABSTRACT 
This proposal is the construction of a methodology that combines 
ready and reusable Learning Objects (LO), creating and 
completing parts of these LOs, using a combination of authoring 
software

 

. The theories of Gagné and Wiley will support the 
sequencing of instruction, construction of Los. The 
implementation strategies for applying these LOs will follow the 
Kolb cycle’s, which suggests that learning occurs if there is an 
understanding of the experience and it’s transformation, involving 
a four stages cycle:  

 

 

 concrete experience, reflective observation, abstract 
conceptualization and active experimentation. 

will show a practical application of the methodology, to create an 
LO to teach the concept of right triangle trigonometry. 

Finally  

Key Words: Learning object reuse. Authoring 

 

software. 

1. INTRODUÇÃO 
A experiência docente da pesquisadora na disciplina de 
Matemática levou-a a procurar entender as dificuldades dos 
alunos em transpor o aprendizado da sala de aula para sua vida 
prática ou vice-versa. Por exemplo, ao discutir o conceito de 
função, a partir da verificação de qual  salário  é  mais vantajoso 
entre dois alunos de uma turma. O aluno (1) que ganha um 
pequeno salário fixo e mais 3% de comissão sobre as vendas; 
enquanto que o aluno (2) ganha 1% do total das vendas do mês, 
como salário. A turma de alunos concluíram que a obtenção de 
um salário maior não era apenas questão percentual, mas  
também,  dependia  da  sazonalidade  dos seus trabalhos.  Esses 
alunos fizeram estimativas mentais procedentes utilizando as 
variáveis apresentadas, mas quando desafiados a representar o 
modelo matemático dessa função, eles tiveram dificuldades em 
transpor essas variáveis para a escrita algébrica.  Este tipo de 
situação motivou esse estudo.   

Este artigo mostra resumidamente, a idéia do projeto de 
Tese de doutorado da autora. Nele serão analisadas as estratégias 
típicas realizadas pelos professores para ensinar conceitos e  
atividades de Matemática; as dificuldades encontradas nesse 
ensino e as potencialidades da Tecnologia de Informação e 
Comunicação (TIC) voltadas para a área da educação. A autora 
propõe uma metodologia para criar objetos de aprendizagem 
(OA), apoiado nas TICs, que prezem estratégias interativas, na 

Pozzatti, Maria Lucia., Rockenbach, Liane., Berni, Eliseo. (2010).  Proposta de uma 
metodologia voltada ao ensino e aprendizagem de Matemática usando objetos de 
aprendizagem.  En J. Sánchez (Ed.): Congreso Iberoamericano de Informática 
Educativa, Volumen 1, pp 335-341, Santiago de Chile. 
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qual o aluno tenha participação ativa, podendo aprofundar e 
ampliar os conhecimentos e as competências do ensino de 
Matemática. Pela sua vivência no magistério, a autora acredita 
que os alunos tem maior facilidade no aprendizado de 
Matemática, quando ela for trabalhada em uma sequência de 
aprendizado, na qual a experiência, a cada nível facilita a  
aquisição do nível seguinte. Neste contexto, os OAs criados se 
apoiarão nas teorias de Gagné [5] e de Wiley [19] para a 
organização da instrução, a qual será organizada em ordem 
crescente de complexidade. E, também,  no Ciclo de Kolb [7], o 
qual sugere que existe aprendizado se houver a compreensão da 
experiência e do modo como esse novo conhecimento pode ser 
transformado. Por último, será descrito uma aplicação prática 
dessa metodologia. 

        

2. ESTRATÉGIAS TÍPICAS USADAS NO 
ENSINO DE MATEMÁTICA 
Analisando as estratégias do ensino da Matemática ao longo da 
história, nota-se que nos métodos tradicionais o professor 
apresenta o conteúdo oralmente.  Normalmente dentro da 
sequência: a definição de um conceito, após apresenta os 
exemplos, demonstração das propriedades, se tiver, seguido de 
exercícios de aprendizagem, fixação e aplicação. Nessa 
metodologia o aluno aprende pela reprodução.  

Tendências mais atuais, como a construtivista e a sócio-
cultural, ainda estão se consolidando. Na  tendência construtivista, 
o professor prioriza mais o processo que o produto do 
conhecimento [15]. Enquanto que, na tendência sócio-cultural, o 
ponto de partida do processo ensino e aprendizagem são os 
problemas da realidade, ligados ao cotidiano e à cultura, sendo 
que o método preferido por essa tendência é a problematização 
[3].  

Fonseca[4] afirma que a problematização é um elemento 
importante no processo de “fazer matemática”, pois é através dela 
que o aluno desafia a curiosidade, o gosto pelo trabalho mental e 
pela descoberta, estabelece relações e hipóteses; possibilita a 
reflexão crítica de contextos reais relativos a questões pessoais e 
profissionais, pelo mundo do trabalho, do esporte, lazer, cultura e 
assim, na busca pela solução é capaz de desenvolver as 
competências e habilidades inerentes à questão. 

Os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais - PCN  [10] 
indicam    que  tanto  a  Aritmética,  a  Álgebra  e  a  Geometria  
sejam abordadas a partir da solução de problemas. Para resolver 
um problema, os PCNs [9] pressupõem que o aluno: 

• compare seus resultados com os de outros alunos; • elabore um ou vários procedimentos de resolução 
(realiza simulações, faz tentativas, formula hipóteses); e • valide seus procedimentos.  
 

3.  AS DIFICULDADES DO ENSINO E 
APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA  
As dificuldades do ensino e aprendizagem de Matemática  vêm 
sendo mostradas em exames como: o Sistema de  Avaliação  da 
Educação Básica (SAEB); o  Exame Nacional  do  Ensino  Médio  
(ENEM) e o Exame  Nacional  de  Desempenho  de Estudantes  

(ENADE).  Essas provas têm o objetivo de avaliar a qualidade do 
ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro, a partir de 
testes padronizados e  questionários socioeconômicos, que 
buscam uma associação entre os conteúdos da aprendizagem e as 
competências utilizadas no processo de construção do 
conhecimento. Elas são baseadas em situações-problema e não em 
questões objetivas que valorizam apenas a memorização de 
fórmulas, regras e esquemas. Os resultados dessas provas são 
preocupantes, sendo que os índices médios de acerto na prova de 
Matemática raramente  ultrapassam 40% de acerto nas mais 
diversas regiões do país[10].   

O resultado do ENEM de 2009 mostrou que o pior 
desempenho foi na disciplina de Matemática, sendo que 57,7%  
dos estudantes ficaram abaixo da média de 500 pontos. Nessa 
edição, a nota mínima em Matemática foi 345,9  e a máxima de 
985,1 [12]. 

Notare e Behar [14] afirmam que muitas vezes, os 
alunos resolvem determinados problemas e equações  
corretamente,  mas  não  conseguem  justificar  o  procedimento  
utilizado, chegando, a casos, no qual nem mesmo dão  uma 
interpretação  para a solução  encontrada.  Tais situações  dão  
indícios  de  que  são realizados  operações  e cálculos de forma 
mecânica, sem significado, portanto, sem conceituação.  

 

4. A POTENCIALIDADE DA TECNOLOGIA 
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 
TIC  
O uso integrado de ferramentas suportadas pelo computador, 
como exemplo, o OA é apontado como capaz de proporcionar 
melhorias significativas no processo ensino e aprendizagem, 
dando condições ao aluno de participar de seu próprio 
conhecimento [18]. 

Basso [1] afirma que os recursos das Tecnologias da 
Informação e Comunicação fazem parte do contexto dos alunos, 
facilitando assim, a aprendizagem da Matemática. Um dos 
objetivos do uso de tecnologias é o de permitir que o estudante vá 
além do proposto pelo professor/escola, melhorando a qualidade 
do seu processo de aprendizado, do ensino e das aulas dos 
professores, pois o “conteúdo” passa a ser objeto de necessidade 
do aluno.  

O uso dos computadores pode levar a uma nova relação 
professor-aluno, marcada por maior proximidade, interação e 
colaboração. Isso define uma nova visão do professor, que longe 
de considerar-se um profissional pronto, ao final de sua formação 
acadêmica, tem de continuar em formação permanente ao longo 
de sua vida profissional [11].  

O uso de softwares matemático necessita de uma 
estrutura  para a formação  de profissionais  habilitados e requer  
tempo  e dedicação  por parte  dos  profissionais  da educação. 
Dependendo do software, um curso de poucas horas pode ser 
insuficiente para habilitar um professor.  Por esse motivo, sugere-
se o uso de ferramentas de autoria, pois elas permitem ao 
professor com pouco conhecimento em informática, desenvolver e 
usar objetos de aprendizagem on-line. A seguir a autora apresenta 
uma metodologia para criar ou reusar objetos de aprendizagem, 
utilizando a combinação de ferramentas de autoria.  
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5. PROPOSTA DA MEAMOA  
A autora acredita que as atividades matemáticas  devem  levar o 
aluno realizar simulações, fazer tentativas; formular hipóteses, 
testá-las; comparar seus resultados e validar seus procedimentos. 
Acredita, também, que os OAs, com atividades contextualizadas, 
permitem que os alunos interajam com eles e também com os seus 
pares, tornando-se assim, participantes ativos do processo de 
aprendizagem para aquisição do conhecimento matemático. O 
computador permite modificar e recriar idéias e informações em 
tempo real. Ao manipular as idéias e as informações na tela, o 
aluno interage com o computador e se torna autor e co-autor da 
construção de seu conhecimento.  

 Por esse motivo a autora propõe uma metodologia para 
criar e/ou reusar objetos de aprendizagem (OAs), Metodologia 
voltada ao Ensino e Aprendizagem de Matemática usando OAs 
(MEAMOA).  

É importante observar que as atividades dos OAs são 
utilizadas com a finalidade de apropriação do conhecimento, 
portanto elas devem ser cuidadosamente planejadas para que a 
partir delas seja possível construir conhecimentos, desenvolver 
capacidades, habilidades e competências. Para isto, o professor 
deve fazer todo o planejamento desde a motivação, objetivo, pré-
requisitos, o conteúdo propriamente dito, aplicações práticas e 
como será avaliado o aprendizado do aluno. Esse sequenciamento 
proposto vem de encontro  ao sequenciamento de instrução de 
Wiley [19] e Gagné [5], os quais afirmam que

Para ensinar uma atividade de Matemática, o professor 
deve reusar OAs já existentes em repositórios ou parte deles, 
completando-os com a criação de outros OAs ou parte deles, 
usando para isso a combinação de ferramentas de autoria. Esse 
OA final deverá ser padronizado para que ele possa ser 
disponibilizado em diferentes plataformas computacionais.   

 a instrução deve ser 
organizada em ordem crescente de complexidade.  

Na aplicação mostrada neste artigo, a autora usou a 
combinação da ferramenta de autoria eXe Learning e do 
GeoGebra, que é específico para a área de Matemática.

Para que a aprendizagem seja realmente efetivada, as 
atividades propostas no OA seguirão o Ciclo de Kolb [7], o qual 
sugere usar a vivência do aluno para introduzir um conteúdo 
(experiência concreta); fazer a validação pedagógica dessa 
experiência pela observação, análise e reflexão crítica (observação 
reflexiva); fazer com que os alunos estabelecem ligações entre as 
suas vivências e as proposições teóricas (conceituação abstrata) e 
por último, testar esse processo cognitivo (experimentação ativa).  

  

Os elementos dessa metodologia são: 

a) Planejamento pedagógico, onde estão incluídos - motivação e 
utilização do aprendizado, objetivos educacionais, organização do 
tempo e do espaço, condições para o aprendizado, expectativas na 
relação da atuação dos participantes.   

b) Objetos de aprendizagem - combinação e/ou criação dos 
materiais instrucionais utilizados na aprendizagem.  

c) Aspectos metodológicos - etapas, atividades, interações, 
procedimentos de avaliação e a organização de todos esses 
elementos numa sequência didática para a aprendizagem.  

d) Aspectos tecnológicos - tecnologias a serem utilizadas para 
apoiar o processo de ensino/aprendizagem.  

O objetivo dessa metodologia é mostrar ao professor 
como ele pode reusar ou criar OAs  apoiado na TIC, organizados 
conforme uma sequência de atividades aconselhável, combinado 
ou não com outros objetos, de forma a ser capaz de atender as 
necessidades de aprendizagem de determinado conceito 
matemático.  

 

6. O OBJETO DE APRENDIZAGEM 
OA  é definido como “qualquer recurso digital que possa ser 
reutilizado para o suporte ao ensino” [19]. Sendo normalmente 
criados em módulos que podem ser reusados em diferentes 
contextos [2]. Eles podem ser contextualizados de maneira similar 
ao ambiente do mundo real, podendo ser uma única atividade ou 
um conjunto de estratégias e atividades.  

Os OAs podem ser padronizados e armazenados em 
repositórios devidamente identificados e  catalogados, assim eles 
podem  ser compartilhados em qualquer parte do mundo que tenha 
acesso à Internet, usados  em  diferentes  situações, onde todos 
podem acessá-los e usá-los simultaneamente. Esse fato torna  o 
desenvolvimento  de  cursos,  tutoriais  e  outras  opções  de  
ensino e aprendizagem, mais dinâmicos e mais simples de serem 
mantidos atualizados [17].  

Para produzir OAs pode-se usar os princípios de projeto 
instrucional  de Gagné [5] que afirma, que é preciso estabelecer: 
os seus objetivos;  o público alvo; a interface,  as estratégias de 
interatividade; as ferramentas que serão utilizadas para sua 
construção; os recursos humanos e financeiros disponíveis.  

 

6.1 Ferramenta de autoria 
Para Maia [8] as ferramentas de autoria são recursos amigáveis 
usados por não programadores para desenvolver um OA com 
rapidez e facilidade, independentes de tempo, lugar ou situação 
física, um determinado conteúdo ou programa. 

Neste trabalho foi usada a combinação das ferramentas: 
GeoGebra e eXeLearning (eXe).  A ferramenta eXe permite a 
criação de OAs, constituídos por iDevices que importa Applets 

Java do tipo GeoGebra. Esse novo objeto deve ser padronizado 
podendo, dessa forma, ser compartilhado e reutilizado nos mais 
diversos sistemas.  Essa escolha se justifica 

O eXe é uma ferramenta de autoria para a produção de 
materiais educacionais digitais para a Web, livre e de código 
aberto, disponível para download nas versões dos sistemas 
operacionais Windows, Linux e Macintosh, desenvolvido 

por que o eXe foi 
desenvolvido com o objetivo de assistir professores na publicação 
de conteúdo para Web sem que estes necessitem de 
conhecimentos aprofundados nas linguagens HTML e XHTML. É 
neste contexto que este projeto busca dar a sua maior 
contribuição, pois, a maioria dos professores de Matemática não 
são especialistas em tecnologias computacionais.  

pela 
Universidade de Auckland,  Nova Zelândia. O GeoGebra é um 
software de Matemática, livre e dinâmico. Nele pode-se ver o 
objeto matemático em três representações diferentes: 
graficamente, algebricamente e em células de uma planilha de 
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cálculo.  Cada representação do mesmo objeto se vincula 
dinamicamente às outras. 

Na Metodologia proposta, os OAs de Matemática, ou 
parte deles, serão localizados em repositórios, podendo ser usados 
sozinhos ou sendo combinados entre si, ou ainda serão criados 
novos OAs ou parte deles. Os OAs de Matemática serão 
construídos usando o software GeoGebra e após serão importados 
para o eXe pelo iDevice applet Java. Combinando-se os OAs tem-
se um OA completo sobre determinada atividade Matemática. 

A interface do usuário do GeoGebra é 
flexível e pode ser adaptado às necessidades dos alunos.  

 

7.  TEORIAS DE APRENDIZAGEM 

7.1 Ciclo de Kolb  
A metodologia proposta se apoia no Ciclo de 

Aprendizagem de Kolb [7], o qual pressupõe que o processo 
humano de aprendizagem é composto por quatro etapas 
consecutivas: experiência concreta, observação reflexiva, 
conceituação abstrata e experimentação ativa.  O professor deve 
planejar atividades que façam o aluno passar por todo o ciclo, 
conforme a Figura 1. 

 

 
Figura 1. Ciclo de kolb [7] 

 

 

Kolb [7] afirma que a transformação da experiência em 
conhecimento pode ser descrita como um processo pelo qual o 
indivíduo reflete sobre sua experiência e, daí emergem novas 
aprendizagens. Portanto, ela pode ser definida como um processo 
que inicia com a experiência seguida pela reflexão, discussão, 
análise e avaliação da experiência. Raramente aprende-se da 
experiência, a menos que ela seja avaliada, e seja concebido o 
significado em termos de metas, objetivos, ambições e 
expectativas. Destes processos surgem os insights, as descobertas 
e o entendimento. Cada parte do processo assume seu lugar e a 
experiência toma significado e forma, somando em relação a 
outras experiências. Isso é então conceituado, sintetizado e 
integrado ao sistema de construção do indivíduo, que lhe impõe o 
mundo pelo qual ele vê, percebe, categoriza, avalia e busca 
experiência. 

Na metodologia proposta, o professor pode construir 
OAs com a combinação do GeoGebra e eXe,  e disponibilizá-lo 
no MOODLE (Modular  Object Oriented  Dynamic  Learning 
Environment). Desta maneira  é fornecido ao aluno atividades que 
simulam vivências concretas, nas quais ele realiza observações e 
reflexões sobre seu contato com o mundo, elabora conceitos 
abstratos e generalizações que permitem um novo contato com a 
realidade com o objetivo de testar os resultados e suas implicações 
em novas situações por meio de experimentação ativa, levando-o 
ao início do ciclo para novas vivências concretas e assim 
sucessivamente.  

.  

7.2 O Sequenciamento da Instrução  
O sequenciamento de instrução é recomendado 

principalmente na área das Ciências Exatas, no qual o aluno segue 
uma lógica de raciocínio para aprender um determinado conteúdo.

Para que a aprendizagem ocorra, as atividades precisam 
envolver o aluno, motivando-o na busca do significado de algum 
conceito ou idéia. As atividades devem estar estruturadas em 
torno de um tema, para que o aluno não desvie sua atenção, não se 
disperse em seus estudos.  

 
Para Merril [13], a aprendizagem é facilitada caso se apresente 
aos alunos “organizadores estruturantes e idéias ancoráveis”. As 
instruções devem ser organizadas a partir de eixos estruturados 
em torno de uma idéia chave, de um tema. 

 A Metodologia proposta seguirá as recomendações de 
Wiley [19] e de Gagné [5] para estruturar as atividades de 
aprendizagem, as quais serão estudas a seguir. 

 

7.2.1 Proposta de Wiley  

Wiley seguiu a teoria da elaboração de Reigeluth [16] 
que afirma que a instrução deve ser organizada em ordem 
crescente de complexidade. Nessa teoria, a instrução é composta 
de duas partes: sumário e desenvolvimento. Sumário significa 
encontrar a versão mais simples da tarefa que deve ser ensinada e 
que represente a tarefa inteira. Desenvolvimento significa ensinar 
aos estudantes versões cada vez mais complexas da tarefa. 

 

7.2.2 Proposta de Gagné  
Gagné [5] afirmou que a aprendizagem de tarefas para 

habilidades intelectuais pode ser organizada em uma hierarquia de 
acordo com a complexidade.   

Para ele o desenvolvimento de estratégias instrucionais é 
a sequência de nove "eventos”: ganhar a atenção dos alunos; 
descrever os objetivos; estimular a conexão com o conhecimento 
anterior; apresentar o material a ser aprendido;    orientar a 
aprendizagem;  propiciar desempenho; dar feedback; avaliar e 
aumentar a retenção e facilitar a transferência do conhecimento.  

 

8.   APLICAÇÃO DA PROPOSTA 
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Problema: O professor de Matemática  da 2ª série do Ensino 
Médio quer ensinar o conceito de trigonometria do triângulo 
retângulo a seus alunos. Para isso, ele seguirá a metodologia 
proposta nesse artigo e seguirá os seguintes passos: 

 

8.1 Planejamento pedagógico 
Elaborar o planejamento pedagógico, seguindo Gagné [5]:  

Pré requisitos: o aluno deve conhecer as figuras geométricas e 
ângulos. O professor deve fazer o aluno recordar as figuras 
geométricas e ângulos usando como exemplo o mobiliário da sala 
de aula. 

Objetivos educacionais: ao final da aula os alunos devem saber 
que: 

• as variações nas dimensões do triângulo retângulo não 
alteram os valores das funções trigonométricas;  • a soma dos ângulos agudos em um triângulo retângulo é 
sempre 90º;  • compreender o conceito das funções trigonométricas no 
triângulo retângulo; • aplicar esses conceitos na resolução de problemas reais. 

Definição de papéis: 

Alunos: devem interagir com o OA disponibilizado através do 
MOODLE.  

Professor: organizar e incentivar a aprendizagem; fornecer as 
informações que os alunos não têm condições de obter sozinhos; 
mediar as confrontações entre os alunos. 

Motivação: Uma pessoa se perdeu nos desfiladeiros do 
Itaimbézinho (RS), está embaixo de uma árvore e vê a sua frente 
um paredão. Pela observação, ela calcula que a distância da árvore 
até a encosta é de aproximadamente 50 metros, e o ângulo do pé 
da árvore até o topo da encosta é de aproximadamente de 60º. 
Você pode ajudar essa pessoa calcular a altura dessa encosta? Que 
medida deve ter uma corda que vai do pé da árvore ao topo da 
encosta? 

Organizar  o conteúdo: em uma sequência do simples para o 
mais complexo, conforme as recomendações de Wiley [19].  
Segue também, o ciclo de Kolb [7], quando o professor mostra o  
OA: Seno X Cosseno  e o aluno interage primeiramente livre.  
Após o aluno testa o objeto ao variar os ângulos internos do 
triângulo e observa que a soma dos ângulos internos resulta 
sempre 90º. O aluno vai simular diferentes dimensões de 
triângulos (seletor) e observar que as funções trigonométricas 
serão sempre iguais, esta propriedade mostra que elas são 
invariantes. Também vai simular diferentes ângulos internos e 
observar que as funções trigonométricas variam conforme o 
aumento ou diminuição de cada ângulo.  

Após trabalhar com simulações o aluno vai ser 
desafiado a escrever suas conclusões em modelos matemáticos, 
devendo chegar aos seguintes modelos:   Soma dos ângulos 
internos:   α+β=90º.  

Definição do seno, cosseno e tangente, respectivamente: 

sen(x)= medida do cateto oposto a  x

       medida da hipotenusa 

  

cos(x)=

   medida da hipotenusa 

 medida do cateto adjacente a x  

tg(x)= medida  do  cateto  oposto  a  x

           medida do cateto adjacente a x 

  

Nesse momento pode-se sugerir ao aluno que ele resolva 
problemas reais, como  o problema colocado no início deste 
estudo. O professor deve colocar vários desafios para o aluno 
resolver a partir do que ele aprendeu.  

 

8.2  Combinar e/ou criar OAs 
 A partir do repositório, selecionar OAs, ou parte deles. Nesse 
exemplo, a  partir do repositório BIOE [20], selecionar a atividade  
Seno X Cosseno, um objeto criado no GeoGebra, conforme a 
Figura 2. 

 

 
Figura 2. Atividade Seno X Cosseno  (repositório BIOE 

(MEC)) 

 

Efetue as produções: desenhos, textos, animações,  captura de 
imagens e sons a partir dos aplicativos que você possui no seu 
computador. 

Utilize o software de autoria eXe para aglutinar todas as 
produções, nesse caso, use iDevice  Applets Java (opção 
GeoGebra). 

Padronizar o OA final, no padrão SCORM.   

Disponibilizar ao aluno o OA final, no MOODLE ou no PBworks.   

 

8.3 Aspectos metodológicos  
O professor deve seguir o Ciclo de Kolb [7], 

trabalhando  do seguinte modo:   

• Aproveitar a vivência do aluno para introduzir um 
assunto - recordando as figuras geométricas e ângulos 
usando como exemplo o mobiliário da sala de aula; • O aluno deverá analisar e refletir sobre a  experiência- 
observando que a soma dos ângulos internos resulta 90º. 
Simular, usando o seletor, diferentes dimensões de 
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triângulos e observar que as funções trigonométricas 
serão sempre iguais, esta propriedade mostra que elas 
são invariantes. Simular diferentes ângulos internos 
observando que as funções trigonométricas variam 
conforme o aumento ou diminuição de cada ângulo.  

• Estabelecer ligações entre as vivências dos alunos e os 
conceitos teóricos estudados; 

• Testar esse processo cognitivo resolvendo os desafios 
propostos.  

• O professor deve estimular os alunos a desenvolver os 
desafios.  

• O professor deve dar feedback ao seu aluno.  

 

8.4 Aspectos tecnológicos: 

• Mostrar os tipos de mídias usadas no OA: texto, 
imagens, animações, figura, som. 

• Incentivar o aluno a usar os recursos computacionais: 
fórum; chat; lição; pesquisa de avaliação; questionário; 
texto online; SCORM/AICC. • Fazer a combinação de softwares de autoria.  
 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A principal contribuição dessa proposta é mostrar que existe 
ferramenta de autoria de fácil aceitação pelos professores, os quais 
têm pouco conhecimento tecnológico, mostrando a eles como 
podem criar OAs mais complexos e consistentes, que prezem as 
estratégias interativas, fazendo com que o aluno tenha 
participação ativa na sua aprendizagem.  

Através de estudos teóricos, esta proposta vem mostrar que 
os OAs podem ser contextualizados de maneira similar ao 
ambiente do mundo real, fazendo representações e relacionando 
essas representações com princípios e conceitos matemáticos. O 
uso integrado de ferramentas suportadas pelo computador pode 
proporcionar melhorias significativas no processo ensino e 
aprendizagem, dando condições ao estudante de participar de seu 
próprio conhecimento, corroborando com as teorias de Gagné [5], 
de Wiley [19] e do Ciclo de Kolb [7], que deram suporte a esta 
metodologia.  
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