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Resumo 
 

   Na atualidade, os recursos tecnológicos usados nas escolas e universidades têm-se revelado ferramentas 

importantes, ocupando um espaço cada vez mais presente no ensino e na aprendizagem. Entretanto, ainda se 

percebe a necessidade de formação para uso de tais recursos didáticos, uma vez que existe uma considerável 

distância entre os avanços tecnológicos e a aceitação, compreensão e utilização dos mesmos pelos professores.        

   O objetivo desta palestra é apresentar um recurso técnico e psicopedagógico para formação inicial e continuada 

de professores denominado de Coletânea LABGG (Laboratório no GeoGebra). Desenvolvida durante o mestrado 

no ano de 2012, continuou a ser trabalhada no doutoramento e continuará a ser trabalhada no pós-doutorado. 

   A Coletânea tem a finalidade de servir como ferramenta pedagógica e tecnológica de apoio para os professores 

utilizarem em sala de aula, sob uma abordagem construtivista no processo de possibilidades de estudo e 

aprendizagem da Matemática e disciplinas afins. Está organizada de uma forma estrutural em módulos de Ensino-

Aprendizagem (EA) descritos em formatos de artigos, no qual proporciona o hábito da leitura para, posteriormente, 

serem colocados em prática nos formatos de Cursos-Oficinas (C-O) ou minicursos. O contato com a Coletânea e 

os aparatos tecnológicos em conjunto proporciona maior possibilidade de obter vários experimentos, resultando 

como um laboratório dentro de sala de aula e tornando-se em uma Metodologia de Aprendizagem Ativa e Interativa 

(MAAI). 

   A aplicação da Coletânea no processo de EA em Matemática e disciplinas afins pode contribuir em muitos 

fatores, especificamente no que tange à manipulação geométrica, percepção, cognição, simbologia semiótica, 

habilidades tecnológicas e coordenação motora. 
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