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RESUMO

O estudo da matemática traz na maioria das vezes para o aluno, a ideia de que disciplina é muito difícil e sem aplicações práticas. Para que o 
aprendizado tenha significado são necessárias novas estratégias de ensino, que sejam capazes de motivar no aluno na busca pelo conhecimento. 
Dentre os diversos recursos didáticos que o docente pode utilizar em suas aulas, está a utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC’s). Sua aplicação propicia um ambiente de construção do conhecimento, a socialização de ideias e a reflexão fluem espontaneamente. Nessa 
linha de pensamento e com a certeza de que nossos estudantes são "filhos da era digital”, o presente teve como objetivo, abordar aprendizagem 
da matemática através da pesquisa em bibliotecas virtuais, sendo dada ênfase a utilização de applets, que são programas fechados que possuem 
tarefa específica, previamente programada, possibilitando as mais variadas simulações. Foram utilizados simuladores durante as aulas de cálculo 
ministradas para estudantes do primeiro módulo do curso de tecnologia em automação industrial. O projeto foi desenvolvido durante um ano, 
sendo os resultados da pesquisa coletados a partir das observações feitas pelos estudantes em sala de aula e a partir de testes que foram 
aplicados no decorrer do curso. Avaliando os resultados, verificou-se que os estudantes envolvidos no projeto responderam positivamente com 
relação à utilização das TIC’s em sala de aula e observou-se maior interesse e facilidade para compreender os conteúdos que foram abordados 
com o uso de applets. Os exercícios desenvolvidos, apenas com as aulas expositivas, sem nenhum recurso tecnológico, apresentaram resultados 
abaixo daqueles vistos quando os softwares livres foram utilizados.  Verificou-se que tal recurso despertou o interesse dos alunos e a vontade de 
aprender aumentou à medida que dominavam os simuladores utilizados. O aprendizado passou a ter significado concreto, trazendo satisfação 
para o professor que pode dividir com os alunos o prazer de sentir que a turma percebeu o significado do conteúdo abordado, uma vez que os 
simuladores utilizados possuíram uma abordagem realista, levando o aluno a correlacionar o aprendizado à sua vida cotidiana.

Exatas e Engenharias

Engenharia Ambiental e Sanitária
IX Seminário de Pesquisa da Estácio


