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Resumo: Produção de um espaço virtual para desenvolvimento de discussões e estudo na área da 
matemática. 
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INTRODUÇÃO 
 
 Este trabalho teve por fim a criação de 
um portal online interativo sobre estudos e 
pesquisas na área da matemática. Local onde 
estudante e professor possam trocar conteúdo 
e desenvolver discussões. 
 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
Produção de uma página na internet,  
http://gepemem.blogspot.com/, específica para o 
desenvolvimento de projetos na área da 
matemática, visando à dinamização do 
aprendizado como material complementar 
para aula. 
Aumentando a interação dos estudantes com 
as mídias digitais. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A página interativa, 
http://gepemem.blogspot.com/, foi desenvolvida 
com sucesso e configurada de acordo com o 
propósito. 
Ao longo do projeto alterações, tanto estéticas 
quanto na própria configuração da mesma, 
foram se tornando necessárias. 
Foi disponibilizado o acesso ao portal a alguns 
professores e estudantes, para que estes 
avaliassem a viabilidade do emprego do portal 
como local de discussão, desenvolvimento de 
pesquisas e material complementar didático. 
O portal se mostrou eficiente para seus 
propósitos, bem organizado, simples de 
manusear e dinâmico. 
 

 
Figura 1 – Imagem da página inicial do projeto 
 
Ao longo do tempo foi notado que os usuários 
tem dificuldade tanto de manter uma 
periodicidade de artigos no portal quanto de 
atuação propriamente dita dentro do portal. 
Então o maior desafio para o projeto, esta 
sendo a conscientização e incentivo dos 
participantes para que estes possam 
dinamizar ainda mais o portal.  
 

 
Figura 2 – Antiga logo do projeto 
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Figura 3 – Nova logo do projeto 
 
A ideia da produção de um blog surgiu da 
necessidade deum página interativa, rápida, 
versátil e simples, para que fosse simples e 
acessível ao maior número de pessoas 
possível. 
Na hora de criar o blog foi pesquisado qual 
servidor seria mais prático e rápido. Quando 
foi escolhido o servidor a criação do blog foi 
iniciada. 

 
Figura 4 – Botão de criação de blog, situado 
na tela inicial do www.blogspot.com/  
 
Quando terminado o processo de criação foi 
enviado um convite aos membros que fariam 
parte da equipe de atualização do portal. 
Essas pessoas entrariam no blog utilizando 
uma conta google e estas estariam aptas a 
postar matérias no blog. 
 

Figura 5 – Painel com botão de nova 
postagem situado no painel inicial de um 
usuário cadastrado 
 
Quando aberta a janela para nova postagem, 
o usuário tem os campos de título, corpo e 
marcadores. No campo de título deve ser 
colocado o nome da matéria, no campo de 
corpo é onde a matéria deve ser escrita, tudo 
que compõe essa matéria deve ser escrito 
nesse campo e no campo de marcadores deve 
ser colocado o nome do projeto ao qual aquela 
matéria 
pertence.

Figura 6 – Painel de nova postagem, com o 
campo de título na parte superior, o campo da 
matéria na parte do meio e o campo de 
marcadores no canto inferior 
 
Quando uma matéria é colocada no blog ela 
automaticamente aparece na página inicial. As 
matérias são separadas pelos seus 
marcadores, facilitando a navegação no portal 
e dinamizando a pesquisa. 
 

CONCLUSÃO 
 
É possível e simples a utilização de mídias 
digitais como complemento para aulas. Com 
isso melhorando a interação dos estudantes 
com o conteúdo proposto. 
Porém a utilização de portais de estudo não 
depende apenas do espaço virtual, mas 
também é necessário instrução aos 
educadores e incentivá-los a manter o 
ambiente virtual sempre ativo, também sendo 
necessário que s estudantes sejam instruídos 
de como manusear o espaço e estes também 
devem ser motivados a utilizar esse espaço 
virtual como complemento de estudo. 
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