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Resumo

Nesta oficina vamos apresentar e explorar o material desenvolvido para o
capítulo de Álgebra e Funções do projeto Livro Aberto de Matemática 1. Tal
iniciativa é um esforço de professores da Educação Básica e Superior, assim
como de entusiastas, para produzir coleções de livros didáticos de Matemá-
tica, voltadas para a Educação Básica, construídas de maneira colaborativa,
fortemente baseadas em trabalhos de pesquisa em Educação e Ensino de Ma-
temática. Esse projeto é financiado pelo IMPA e pela OBMEP e aos recursos
produzidos será atribuída a licença Creative Commons BY-SA 2 que garantirá
livre visualização, distribuição e derivação do material.

Iniciaremos com uma dinâmica em que os participantes realizem, em grupo,
uma análise da abordagem do conceito de funções de algumas das coleções
selecionadas pelo último PNLD (Programa Nacional do Livro Didático). Em
seguida, faremos a articulação por meio de recortes previamente selecionados de
coleções estrangeiras utilizadas como fonte de pesquisa para o desenvolvimento
do material. Será apresentada a proposta que desenvolvemos para o capítulo de
Álgebra e Funções, pontuando os critérios e as principais referências teóricas
em que nos apoiamos para a escolha da apresentação do tema. Para encerrar,
abriremos um debate de ideias em que os participantes poderão compartilhar
suas impressões, práticas e experiências relativas ao ensino de funções e, em
consonância com a proposta do projeto do Livro Aberto, convidaremos os
participantes a atuarem como elaboradores ou revisores, através da leitura ou
aplicação do material com estudantes da escola básica.

Venha conhecer e fazer parte desse projeto inovador, colaborando para a
construção de um material didático de qualidade e acessível.
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