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Resumo  
Esta oficina tem como proposta orientar os participantes para a criação de um 
GeoGebra Book ou para a utilização de um GeoGebra Book já construído e disponível, 
por exemplo, em http://tube.geogebra.org/student/bI57WCUya 
 

Nos últimos anos, o software GeoGebra tem significado uma importante revolução, 

especialmente para professores de matemática, interessados na incorporação das TIC em 

sala de aula. A oportunidade para construir um livro e ter este livro disponibilizado na 

Internet é uma possibilidade viável por meio do GeoGebra Book. Nessa oficina serão 

apresentados e estudados os recursos necessários para a construção de um GeoGebra 

Book e também como localizar e utilizar algum GeoGebra Book.  

Aspectos da transposição didática e da transposição informática, apresentados na 

conferencia plenária pela autora, servirão de aportes teóricos para as atividades.  

A oficina será desenvolvida em duas etapas: a criação e depois a utilização de um 

GeoGebra Book. 

Na primeira etapa serão estudados os seguintes itens para criar um GeoGebra Book: 

I. Como utilizar o GeoGebra Online como editor 

1. Texto 

2. Geogebra applet 

3. Video 

4. Imagem 

5. Inserção de Power Point, Word, PDF  

6. Compartilhar as construções 

II. Como criar um GeoGebra Book 

1. Editar 

2. Acessar 
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Na segunda etapa será utilizado um GeoGebra Book já construído e disponibilizado 

online. 
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