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Resumo 

A ideia deste projeto é tornar mais ainda fácil o uso da calculadora gráfica              

DESMOS (DESMOS, 2016), através da criação de um aplicativo web.          

Objetiva-se tornar mais acessível à alunos e professores tal ferramenta,          

começando pela tradução do tutorial disponível online para o português. Tal           

tradução será disponibilizada numa aplicação web plataforma, que também         

criará um ambiente de ensino que integrará alunos e professores, que poderão            

interagir, permitindo a esses últimos coletarem dados e obterem desempenho          

de seus alunos.  

 

Introdução 

Seguindo as práticas da engenharia de Software (Sommerville, 2003)         

pretende-se criar um aplicativo web utilizando a framework Django (DJANGO,          

2017), com o intuito de auxiliar no ensino de funções matemáticas, o aplicativo             

conterá testes, aulas e exemplos para facilitar a dinâmica no ensino, os alunos             

poderão utilizar as funções aprendidas, na calculadora gráfica DESMOS, pois          

também haverá aulas específicas ao uso da calculadora (DESMOS , 2016). 

A framework DJANGO foi escolhida por se fazer famosa pela agilidade, leveza,            

e por ser facilmente escalável. O conhecimento prévio do aluno desenvolvedor           

sobre a Linguagem de programação Python (PYTHON, 2017) auxilia no estudo           

da framework.  

 

Objetivos 

O objetivo deste projeto é criar um aplicativo gratuito com o intuito de melhorar              

a qualidade do ensino e da aprendizagem de funções através da calculadora            

DESMOS, seguindo as práticas da Engenharia de Software (Sommerville,         

2003). O aplicativo criará uma interface professor-aluno que viabilizará         

propostas de atividades, consultas de desempenho e fóruns de discussões,          

além da disponibilização de um tutorial traduzido para o português, viabilizando           

seu uso para os alunos e professores que não tiverem domínio da língua             

inglesa. 

Vale ressaltar a preocupação com o caráter social deste projeto que será            



testado inicialmente numa escola pública estadual. 

 

Metodologia 

Inicialmente foi feita uma vasta pesquisa sobre a ferramenta Desmos e           

constatado como poderia agregá-la ao ensino de matemática de forma          

aderente às diretrizes curriculares do ensino médio e ao ensino superior           

(BRASIL, 2000). Para criar o aplicativo ou app, um processo de           

desenvolvimento de software foi proposto considerando métodos ágeis e         

centrado no usuário. Protótipos serão desenvolvidos para validar a proposta,          

servindo como base para a definição de qual arquitetura e tecnologia serão            

utilizadas para desenvolvimento, que engloba aspectos de app e ambiente          

WEB. Aspectos legais relacionados à codificação open source ou integração          

com a ferramenta DEMOS, serão averiguados para agregar ao ciclo de           

desenvolvimento. Pretende-se desenvolver de forma iterativa e com validação         

com público-alvo. Para coleta de resultados, espera-se avaliar o desempenho          

de uma turma de alunos que utilizou o aplicativo e outra que não utilizou para               

que a análise comparativa possa ser realizada, baseando-se em pesquisa          

primária aplicada a professores e alunos. 

  

Desenvolvimento 

O projeto foi desenvolvido através das seguintes etapas: 

1º mês: Avaliação do tipo de tecnologia para o desenvolvimento da aplicação,            

levantamento dos requisitos e estudo da forma como o DESMOS coleta as            

informações. 

2º mês: Definição das funcionalidades da aplicação, os casos de uso, os            

depósitos necessários para o seu funcionamento e desenvolvimento de         

protótipos de telas. 

3º mês: Montagem de um protótipo da aplicação e criação de bancos de dados              

normalizados. 

4º mês: Implementação das funcionalidades básicas baseada nos casos de          

uso revisados e requisitos levantados e execução de ajustes necessários.          

Elaboração do relatório parcial de atividades. 



5º e 6º meses: Integração com a calculadora gráfica DESMOS, testes da            

integração e funcionalidades extras. 

7º e 8º meses: Testes com os usuários. 

9º mês: Lançamento do aplicativo. Elaboração do relatório final de atividades. 

 

Resultados Preliminares 

Foi escolhida a framework Django para a criação do aplicativo, e já foram             

desenhadas telas do sistema, está sendo estudado a ferramenta antes de se            

criar um protótipo. 

Os requisitos do sistema já foram coletados, e funções já foram definidas, e             

suas respectivas telas já foram desenhadas. 

Está em processo a tradução as aulas sobre funções já existentes no site da              

calculadora DESMOS. 
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