Matemática & GeoGebra
Nesta comunicação pretende-se ilustrar muitas das potencialidades do GeoGebra para trabalhar
diversos tópicos matemáticos, em particular a vista 3D e as suas relações com as restantes vistas. A
partir de vários exemplos discutir-se-á o uso do GeoGebra para ensinar e investigar Matemática. Alguns
destes exemplos podem ser utilizados em sala de aula e em vários graus de ensino, outros são suportes
para a visualização na investigação em matemática. Serão focados com detalhe algumas aplicações,
que movimentam diversas capacidades do GeoGebra, nomeadamente, o trabalho com vistas
tridimensionais, cálculo algébrico e simbólico, e a folha de cálculo, que podem ser fortes instrumentos
de apoio a tarefas de exploração ou de investigação em matemática.
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