
 

 

 

No passado dia 30 de Maio decorreu o IV Dia do GeoGebra Portugal. Neste encontro 

foram abordadas as recentes novidades do software GeoGebra e perspetivado o futuro próximo. 

Dado vivermos uma fase de grandes atualizações dos browsers e plugins, Markus Hohenwarter 

referiu que a forma mais fácil de ter as aplicações de GeoGebra funcionais na internet através do 

seu alojamento no GeoGebraTube.  

 Assim, a cada alteração dos browser ou plugins, a equipa do GeoGebra encarregar-se-á 

dos ajustes necessários ao funcionamento das aplicações sem que o autor da página web tenha 

de refazer a sua página. Por este facto deixou de estar disponível no GeoGebra a funcionalidade 

que permite exportar uma aplicação para página web. No entanto, se um utilizador pretender 

exportar uma aplicação para página web poderá através de uma sequência de teclas obter o 

código HTML da aplicação:  

• No Windows: CTRL+Shift+M 

• No Mac: CMD+Shift+M 

 Tendo em conta que o GeoGebraTube se apresenta como um grande repositório de 

aplicações de autores distribuídos por todo o mundo, foi apresentado o GeoGebraBooks. 

 O GeoGebraBooks apresenta-se atualmente como uma forma simples de agrupar 

aplicações quer sejam criadas pelo utilizador ou disponíveis no repositório do GeoGebraTube. 

Cada utilizador não precisa de quaisquer conhecimentos de GeoGebra para criar um livro 

interativo. Assim após efetuar um registo nos servidores do GeoGebra e aceder com a sua 

password, o utilizador encontrará na parte inferior da página um botão que permitirá iniciar o 

processo de criação de um livro. 



 

 

 Em seguida, deverá definir o título para o livro, a descrição, a idade do público alvo, as 

palavras que identificam o livro e se este deverá ser público ou privado. 

 

 

 Para que o livro seja criado, deverá no final gravar. Em seguida, poderá adicionar capítulos 

e conteúdos ao livro.  

  

  

 

 

 Após a definição de cada capítulo, segue-se a escolha dos conteúdos. 

   

  

  

 



 

 

 As aplicações adicionadas em cada capítulo poderão assim ser selecionadas a partir da 

área pessoal ou a partir do repositório geral. 

   

 

 Em seguida, poderá visualizar o livro clicando no botão  

  

 Assim o livro terá o seguinte aspeto: 

 Caso pretenda descarregar o livro para quando não 

tiver acesso à internet, deverá aceder ao menu inicial, onde 

poderá agora encontrar o livro criado anteriormente e clicando 

sobre o livro poderá descarregar a versão do livro para acesso 

offline. 

 Por fim,  Markus admitiu que os próximos projetos do GeoGebra passam pela possibilidade 

de inclusão de texto e imagens no GeoGebraBooks.  



 

 

 A evolução deste conceito de livro interativo poderá permitir nos próximos tempos a 

democratização da produção de livros em todas as plataformas sendo estes produzidos por uma 

grande variedade de autores por todo o mundo. Assim, a educação terá à disposição mais uma 

ferramenta, tirando verdadeiramente partido da tecnologia do séc.XXI. 


