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1 Apresentação 

O uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação no ambiente 

escolar, especialmente nas aulas de Matemática, tem muito a oferecer em termos de 

estratégias, recursos e dinâmicas que facilitam o aprendizado, estimulam a interação 

professor-aluno e motivam este último de forma que as aulas se tornem mais atraentes, 

mais criativas e sem o caráter rígido e até ultrapassado como é o modelo de aulas que 

não se enquadram mais nas exigências do mundo globalizado e tecnológico do século 

XXI. Em vista disso, este produto foi criado a partir da dissertação As Contribuições da 

Tecnologia para o Ensino de Matemática, no Contexto dos Estilos de Aprendizagem: 

Uma Releitura Sistêmica dos Constructos na Perspectiva do EBRAPEM, defendida em 

2021, cujos objetivos foram identificar as estratégias utilizadas pelas Instituições de 

Ensino para estimular o uso das Tecnologias Digitais Comunicação e Informação 

apresentadas no EBRAPEM, além de compreender como essas tecnologias podem 

favorecer o aprendizado, e quais Instituições de Ensino Superior contribuem para a 

inserção das TDICs no processo ensino aprendizagem, bem como estudar a exploração 

da Matemática no contexto ensino aprendizagem com base em TDICs e, finalmente 

analisar as discussões sobre os Estilos de Aprendizagem no contexto da Matemática 

apresentada no EBRAPEM. 

 

A atuação profissional do autor como professor de disciplinas ligadas à 

tecnologia,  como por exemplo, Técnicas de Programação para Internet, Tecnologias e 

Linguagens para Banco de Dados, Linguagem de Programação Orientada a Objetos, 

Desenvolvimento de Software, o levou à percepção da defasagem dos alunos tanto do 

ensino técnico e do ensino superior em relação ao aprendizado de Matemática e 

motivou a criação de um produto que contribua para que o processo ensino 

aprendizagem em Matemática seja facilitado e permita uma maior interação professor – 

aluno. 

2 Referencial Teórico 

O Guia para Usar o Aplicativo App Inventor para Calcular o Perímetro de um 

Quadrado apresentado neste trabalho é voltado para os professores de Matemática que 

pretendem usar o aplicativo citado como mais uma ferramenta para contribuir para a 

melhoria da qualidade de ensino. Os alunos também se beneficiam deste produto, uma 

vez que, boa parte deles está familiarizada com o uso de novas tecnologias. 

Há porém, algumas barreiras a serem enfrentadas como, por exemplo, a falta de 

políticas públicas que incentivem a implantação das TDICs nas escolas; o despreparo 

dos professores que, muitas vezes, não sabem lidar com as ferramentas tecnológicas; a 

conexão de internet que não é acessível a uma boa parte da população escolar e que 

dependeria exclusivamente da conexão existente na escola e outros aspectos também 

importantes que são vivenciados diariamente por todos os envolvidos no ambiente 
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escolar. De acordo com Andrade (2020, p. 57):  

A sala de aula tem se transformado, ainda que lentamente, nem espaço 

de discussão, debate, criação e inventividade graças à implantação de 

recursos tecnológicos que motivam, inspiram, socializam e retiram do 

professor o peso de ser o único responsável por todo o saber e 

conhecimento a ser adquirido nesse espaço. Embora tais recursos 

encontrem certa resistência por parte de alguns professores, seja por 

desconhecimento ou seja por medo de serem substituídos por elas, as 

TDICs oferecem muitas possibilidades de contribuição no processo 

ensino-aprendizagem. O preparo dos professores, o interesse dos 

alunos e a variedade de recursos tecnológicos que surgem a cada dia, 

tornam impossível o retorno à lousa, giz e longas explicações dos 

professores. (ANDRADE, S., 2020, p. 57) 

No entanto, levar as tecnologias para o ambiente escolar sem usá-los 

corretamente, apenas aumenta o volume de trabalho de professores e alunos em tarefas 

pouco produtivas e nada eficientes no processo ensino-aprendizagem. Para mudar esse 

quadro é urgente o comprometimento das Instituições de Ensino com a implantação 

consciente e responsável das TDICs que devem ser colocadas à disposição da melhoria 

da qualidade da Educação. Para Cappelin et al (2015, p. 55):  

...não basta inserir uma nova tecnologia no ambiente escolar. Para, 

além disso, é necessário planejar o seu uso de forma consciente, 

objetivando que ela seja um diferencial e não mais uma novidade 

passageira que traga mais dificuldades à já complexa rotina do 

professor. As TD devem servir para possibilitar ações novas, tanto 

cognitivas quanto motoras, que não eram possíveis, ou viáveis, de 

serem realizadas sem elas. (CAPPELIN, A. et al, 2015, p. 55) 

 

São muitos softwares, equipamentos e tecnologias disponíveis mas nem sempre 

acessíveis, por isso a contribuição deste trabalho, apresentado como um guia para que 

professores se orientem e então possam orientar os alunos para a criação de programas 

que busquem soluções e exijam a tomada de decisões para atividades Matemáticas 

criadas e desenvolvidas por eles próprios através das TDICs. 

A intenção é oferecer um suporte para as dúvidas e inquietações dos professores 

que, muitas vezes, são questionados em sala de aula sobre um tema com o qual nem 

sempre estão familiarizados, como tem acontecido com o uso das TDICs. Embora sejam 

importantes as habilidades e competências dos professores para usarem as ferramentas 

tecnológicas que surgem e evoluem em velocidade e espaço de tempo espantosos, ainda 

há muitos profissionais que não aceitam a presença das TDICs no ambiente escolar por 

desconhecerem seu uso ou por terem medo de serem substituídos por elas. Esses 

profissionais precisam da aproximação com as tecnologias digitais para sentirem o 

quanto elas contribuem para o ensino de Matemática; o quanto as aulas podem se tornar 

mais atraentes, dinâmicas e até divertidas; o quanto essas tecnologias despertam a 

curiosidade e a busca por novos conhecimentos através delas, enfim, precisam tomar 

consciência de que as TDICs são um caminho sem volta. Não se pode mais aceitar uma 
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aula com lousa e giz, alunos estáticos e passivos e professores dando longas explicações 

que não despertam no aluno o interesse pelo saber, até porque, o aluno traz para a escola 

o seu saber e é esse saber que a Aprendizagem Significativa de Ausubel (2003) valoriza 

e incentiva para que os alunos, a partir do que já sabem, aprendam e acrescentem novos 

saberes, isto é, novos significados, ao que já é sabido, conhecido e usado em seu 

cotidiano. 

4 O Produto 

O Guia para Usar o Aplicativo App Inventor para Calcular o Perímetro de um 

Quadrado propõe–se a demostrar aos professores a programação do App Inventor para 

que possam ensinar seus alunos a criar um programa para calcular perímetros, neste 

caso, o perímetro de um quadrado. 

O App Inventor é uma ferramenta de programação criada especificamente para 

uso em smartphones e tablets. Para obtê-lo, basta entrar na loja virtual no sistema 

operacional Android, ele não está disponível no IOS, e baixar o aplicativo, que é 

gratuito, mas exige que o usuário faça um login para ter acesso e poder começar a usar. 

Para a apresentação neste trabalho, o App Inventor foi selecionado por poder ser 

usado tanto no Ensino Básico, Fundamental e Médio, quanto no Ensino Superior e 

também porque é mais comum e mais fácil aos estudantes levarem um smartphone para 

a sala de aula, e não um laptop. Como pode ser acessado através de qualquer navegador, 

fica mais fácil para alunos e professores o desenvolvimento do trabalho. Além disso, 

depois de instalado, o aplicativo também permite seu uso off-line. Barbosa (2016, p. 28) 

em Elias et al (2017, p. 4) descreve assim o aplicativo:  

O App Inventor [...] é uma plataforma de desenvolvimento que 

permite pessoas com qualquer nível de experiência em programação 

criarem programas (aplicações) para o sistema operacional Android. 

Ele usa uma interface gráfica onde a funcionalidade dos componentes 

é exposta aos desenvolvedores via blocos de código permitindo 

construir o aplicativo sem ter que escrever código tradicional, tal 

como montar um quebra-cabeça. (BARBOSA, 2016, p. 28 apud 

ELIAS, A. P. A. J. et al 2017, p. 4) 

 

Como é um aplicativo fácil de usar e o propósito deste guia é ajudar professores 

a compreender o uso e aplicação das TDICs, o App Inventor preenche esse requisito. 

O tema deste guia, pertence à área de Geometria e é ensinado nos primeiros anos 

escolares e foi escolhido porque há inúmeras ferramentas tecnológicas que abordam a 

Geometria, como o GeoGebra, muito popular entre professores de Matemática; o 

Scratch, criado pela mesma empresa do App Inventor, mas que pode ser usado em 

computadores pessoais, tablets, laptops e smartphones e o Minecraft, que é um jogo 

direcionado à população mais jovem, o que não o impede de ser usado com finalidade 

pedagógica em qualquer nível da Educação; além de muitas outras ferramentas que 

podem ser encontradas nas lojas virtuais. 

O aplicativo pode ser usado para a criação de vários programas relacionados às 
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disciplinas matemáticas como, por exemplo, o cálculo da área, do volume, perímetro, 

sequências numéricas e progressões aritméticas, etc.  

4.1 Sequência Didática: Ferramenta App Invertor 

 

Os passos para a criação de um aplicativo na ferramenta App Inventor para 

calcular perímetro de figuras planas são os seguintes: 

Passo 1: Acessar o site do App Inventor através de qualquer navegador, Internet 

Explorer, Google Chrome, Mozilla, etc. num computador pessoal ou laptop; 

Figura 1 :  Página do site App Inventor

      Fonte: Appinventor (2021) 

 

Passo 2: Criar, na tela inicial, um login de acesso que necessariamente tem que ser uma 

conta Gmail;  

Figura 2 : Página do site App Inventor

      Fonte: Google (2021) 

Passo 3: Em seguida, na página de boas-vindas, clicar no ícone “iniciar novo projeto”, 
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conforme Figura 3.  

Figura 3 : Página de Boas-Vindas do site App Inventor 

      Fonte: App Inventor(2021) 

O site está em inglês e, como nem todos conhecem a língua, há a opção de trocar 

o idioma. Para isso, no canto superior direito da tela do App Inventor, clicar na seta ao 

lado da palavra English, para ver as opções de idiomas e clicar em “Português Brasil”, 

como se vê na Figura 4. 
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Figura 4 : Troca de idioma no site do App Inventor. 

       Fonte: App Inventor (2021) 

Passo 4: Clicar, no canto superior direito, na palavra “design” (projeto em 

inglês), conforme Figura 5 e uma imagem com o desenho de um telefone celular 

aparecerá na tela. 

Figura 5 : Imagem de telefone celular na tela do App Inventor 

      Fonte: App Inventor (2021) 

Passo 5: No canto superior direto, ao lado da palavra “design”, clicar na palavra 
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“blocos” para escolher a ferramenta desejada como indica a Figura 6. 

Figura 6 : Imagem tela tipos de Blocos do App Inventor. 

  

.     Fonte: App Inventor (2021) 

Figura 7 : Imagem tela tipos de Blocos do App Inventor. 

      Fonte: App Inventor (2021) 
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Figura 8 : Imagem tela tipos de Blocos do App Inventor. 

      Fonte: App Inventor (2021) 

Figura 9 : Imagem tela tipos de Blocos do App Inventor. 

 
.        Fonte: App Inventor (2021) 
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Figura 10 : “Quando e Fazer”

       Fonte: App Inventor (2021) 

Passo 6: Na tela final, digitar os valores dentro do desenho do telefone celular 

anteriormente apresentado e clicar em calcular. O programa apresentará o valor obtido 

na caixa de texto do resultado. 

Caso um novo cálculo queira ser feito, clicar em “limpar” e preencher com os 

novos dados. 

Passo 7: Na lateral esquerda da tela, selecionar a opção legenda e dentro dela 

escrever “Calcular o perímetro do quadrado” como apresentado na Figura 11: 

Figura 11 : Calcular o perímetro do quadrado 

      Fonte: App Inventor (2021) 

Passo 8: No lado esquerdo da tela, selecionar “caixa de texto” e a legenda para a 

caixa de texto que é “calcular o perímetro do Quadrado”. Em seguida selecionar “botão” 

que receberá o nome de “calcular” como mostra a Figura 12. 
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Figura 12 :  Caixa de texto e botão “calcular” 

      Fonte: App Inventor (2021) 

Passo 9: No canto superior direito, clicar novamente na palavra “blocos” e no 

lado esquerdo da tela, selecionar “controle” e dentro do controle, selecionar a opção 

“quando e fazer” de acordo com a Figura 13. 
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Figura 13 : Imagem da tela do programa para calcular o perímetro do quadrado. 

 

      Fonte: App Inventor (2021) 

Passo 10: Na parte superior da tela, clicar na palavra “compilar”. Duas opções 

devem aparecer. Clicar sempre na segunda opção “App salvar.apk, em meu 

computador” e a opção ficará armazenada em “downloads”. 

Figura 14 : Imagem da tela para compilar o programa para o celular

     Fonte: App Inventor (2021) 

Passo 11: Enviar o arquivo por e-mail ou outra mídia social aos alunos que, ao 

clicarem no arquivo, terão o programa em seus smartphones ou tablets.  
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Encerrada a criação do programa, basta aos alunos e professores inserirem na 

tela do smartphone ou tablete, os números que serão os dados para o cálculo do 

perímetro. 

A Figura 15, a seguir, apresenta a imagem da tela inicial do programa onde os 

alunos devem trabalhar. 

Figura 15 : Imagem da tela inicial do programa. 

 
    Fonte: App Inventor (2021) 

5 Considerações Finais 

As novas tecnologias e mídias se apresentam de tantas formas no cotidiano das 

pessoas que muitas vezes não se tem a percepção de que se trata de algo que foi criado 

para facilitar as tarefas desempenhadas por humanos ou até mesmo substituí-los quando 

se trata de um trabalho pesado ou perigoso. Mas não há como voltar ao tempo em que 

essas praticidades, comodidades e facilidades não existiam. Da mesma forma, não há 

como negar a importância e influência positiva que as TDICs podem ter no ambiente 

escolar, desde que sejam usadas com responsabilidade, competência, conhecimento e 

habilidade.  

As novas gerações não encontram dificuldades para lidar com TDICs, ainda que 

não tenham total acesso a elas e faz-se necessário que os professores das diversas áreas 

do conhecimento levem para a escola essa discussão. Faz-se urgente que o ambiente 



                                                                                                         
 
 

Sidinei de Andrade 
 

18 

          Mestrado Profissional  
em Ensino de Ciências e Matemática 

escolar esteja preparado para atender às exigências da sociedade quando se refere à 

melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis. Para isso, professores sentem que a 

aquisição de conhecimento e a familiarização com as TDICs deve ser oferecida a eles 

para que possam usá-las com segurança na sala de aula.  

A ferramenta apresentada neste produto é uma das inúmeras opções de 

contribuição para que os professores de Matemática possam usar as TDICs em benefício 

da aprendizagem dos alunos, aproveitando-se do fato de que as novidades tecnológicas 

sempre despertam a curiosidade e chamam a atenção dos estudantes de qualquer idade, 

em qualquer nível de ensino. Aos licenciandos em Matemática, a prática com as TDICs 

precisa ser oferecida como parte de sua formação para que exerçam a profissão sempre 

tendo como compromisso a busca pela valorização do conhecimento que o aluno traz 

para a escola e a partir dele novos saberes sejam incorporados. Mais uma vez, mostra-se 

imprescindível que o uso das TDICs deve ser incluído nas estratégias didático-

pedagógicas, já que os estudantes não se assustam com ela.  

O produto apresentado utilizando-se o App Inventor para cálculos matemáticos é 

uma das possibilidades de inserção de TDICs na sala de aula. Sua utilização é amigável 

ao usuário e espera-se que, com esta contribuição, professores possam ser beneficiados 

e estimulados a usarem não só esse aplicativo mas quaisquer outros que levem alunos e 

professores a interagirem em benefício da Educação e do Conhecimento.  
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