
Club Iberoamericano GeoGebra  

VII Edição - 2021 

A Federação IberoAmericana das Sociedades de Educação Matemática (FISEM) e a 
Universidade de Córdoba através de seu projeto colaborativo com a Organização dos 
Estados IberoAmericanos para a Educação, Ciência e Cultura (OEI), com o apoio da 
Federação Espanhola das Sociedades de Professores de Matemática (FESPM), 
convocam uma nova edição do Club Geogebra IberoAmericano que será 

desenvolvido durante 2021. 

O objetivo do Club é promover o uso da GeoGebra como instrumento para fazer 
matemática com o apoio de um programa libre e gratuito e compartilhar esse trabalho 
com outros professores de todos os países de IberoAmérica. 

O início desta sétima edição acontecerá no dia 15 de fevereiro de 2021. 

Destinatarios 

Professores de qualquer nível educativo. 

Equipe de coordenação do Club 

Agustín Carrillo de Albornoz Torres (FESPM), Natividad Adamuz Povedano e Elvira 
Fernández de Ahumada (Universidad de Córdoba) 

Coordenação técnica: Juan Carlos Toscano Grimaldi 

Além disso, haverá uma equipe de tutores responsáveis pelo acompanhamento e 
avaliação dos conteúdos e atividades propostas. 

Metodologia 

Considerando a experiência das seis edições anteriores do club GeoGebra, propomos 
manter as duas modalidades de formação e experimentação. 

A modalidade Formação será semelhante às edições anteriores, nas quais a cada 

mês será proposto um tema de trabalho, oferecendo os materiais necessários para o 
conhecimento e aprendizado da GeoGebra. Nesta modalidade, serão oferecidos 
materiais e atividades para dois níveis educacionais distintos, como Ensino 
Fundamental e Ensino Médio. Além disso, para os participantes dessa modalidade que 
necessitarem de certificação, serão colocados diferentes desafios para sua realização 
que será avaliada pela equipe de ensino. 

A modalidade Experimentação é voltada para aqueles participantes que já conhecem 

e dominam a GeoGebra, de modo que o objetivo será que eles possam desenvolver 
um projeto de aplicação direta em sala de aula. O projeto será desenvolvido em 
diferentes fases: projeto, aplicação e avaliação, para as quais contará com o apoio da 
equipe de ensino do clube para fornecer os materiais necessários, bem como para 
solucionar quaisquer dúvidas ou necessidades que o projeto precisar. 

Os participantes desta edição do club escolherão uma das duas modalidades de 
participação, embora todos tenham acesso a todos os materiais publicados. 



O Club terá um espaço de trabalho colaborativo no qual estarão todos os membros de 
todos os Clubes. 

O espaço colaborativo será uma comunidade virtual onde os membros poderão trocar 
experiências, resultados e problemas. Este espaço será moderado por uma equipe de 
gestão que garantirá a boa ordem das trocas e realizará, dependendo das 
necessidades, o trabalho de dinamização. 

Datas de realização 

O Club GeoGebra IberoAmericano começará em 15 de fevereiro, terminando em 15 
de junho de 2021. 

O período de inscrição estará aberto até 31 de janeiro de 2021. 

A todos os participantes cadastrados serão fornecidos um login de usuário e a senha 
para acessar a plataforma em que os materiais serão publicados e através do qual 
terão que realizar todas as atividades solicitadas. 

Registro 

Antes de preenchê-lo, você deve ler as seguintes regras que o Club possui e que 
devem ser aceitas para entregar as informações cadastrais. 

Regras Obrigatórias: 

1. O Club está aberto a qualquer professor iberoamericano. Também são convidados 
alunos dos últimos anos de carreiras docente. 

2. No Club se poderá participar através dos fóruns sem qualquer limitação, mantendo 
o respeito por todos os membros do Club. Caso isso não aconteça, a administração do 
campus poderá cancelar a inscrição do usuário que incorre em atitudes 
desrespeitosas. 

3. A organização permite o acesso a materiais educativos que não podem ser 
publicados externamente pelos membros, a menos que a permissão expressa seja 
solicitada por meio de uma mensagem à coordenação. 

4. A organização emitirá certificado ou comprovante de adesão. As pessoas que 
comprovarem, de acordo com os critérios da coordenação, o uso e o 
acompanhamento das tarefas do Clube receberão o certificado correspondente ao 
final do ciclo. 

5 Se for considerado necessário através dos administradores da plataforma, poderá 
enviar regulamentos que servirão para melhor ordem e uso do Club por todos. 

6. A organização cancelará a inscrição dos participantes que assim solicitarem através 
do mecanismo que será estabelecido no campus e aqueles que não acessaram o 
campus no prazo de trinta dias. 

As pessoas que desejam participar devem preencher e apresentar o formulário de 
inscrição até 31 de janeiro de 2021. 

Acesso ao registro 

https://forms.gle/UyVLtXv9A6X1Xv4XA  

https://forms.gle/UyVLtXv9A6X1Xv4XA
https://forms.gle/UyVLtXv9A6X1Xv4XA


Contato 

Para qualquer contato, podem enviar uma mensagem para o seguinte endereço de e-
mail: 

admin@fespm.es 

 

mailto:admin@fespm.es

