
 
Softwares 
 

 Simula cortes em sólidos [s3d.exe] 

 Explora trigonometria elementar [thales.exe] 

 Diverte-te com jogos de 
movimento [vrumvrum.exe][vrumvrum.rar] 

Visualiza as planificações de variados sólidos [polypro1.08.rar] 
  
[polypro1.08.exe]] 

 Joga com ângulos [angulos.rar] 

 Programa sobre Geometria Interativa [cabri géomètre II.rar] 

 Programa para traçar funções [graphmatica.rar] 

 Programa de geometria dinâmica [sketchpad 3.0.rar] 

http://umpoucodematematica.no.sapo.pt/software/s3d.exe
http://umpoucodematematica.no.sapo.pt/software/THALES.EXE
http://umpoucodematematica.no.sapo.pt/software/VRUMVRUM/VRUMVRUM.EXE
http://umpoucodematematica.no.sapo.pt/software/vrumvrum.rar
http://umpoucodematematica.no.sapo.pt/software/Poly_Pro_108.rar
http://umpoucodematematica.no.sapo.pt/software/Poly_Pro_108/poly.exe
http://umpoucodematematica.no.sapo.pt/software/Angulos.rar
http://umpoucodematematica.no.sapo.pt/software/Cabri2.rar
http://umpoucodematematica.no.sapo.pt/software/Graphmatica.rar
http://umpoucodematematica.no.sapo.pt/software/Sketchpad%203.0.rar
http://umpoucodematematica.no.sapo.pt/images/prog_s3d.jpg
http://umpoucodematematica.no.sapo.pt/images/prog_thales.gif
http://umpoucodematematica.no.sapo.pt/images/prog_vrumvrum.gif
http://umpoucodematematica.no.sapo.pt/images/prog_polypro1.08.jpg
http://umpoucodematematica.no.sapo.pt/images/prog_angulos.gif
http://umpoucodematematica.no.sapo.pt/images/prog_cabri.jpg
http://umpoucodematematica.no.sapo.pt/images/prog_graphmatica.jpg
http://umpoucodematematica.no.sapo.pt/images/prog_geometer.jpg


 
Tem a calculadora Texas TI 83 Plus no teu computador [virtual TI.rar] 

 
 

Permite uma criação fácil e intuitiva de modelos matemáticos usando apenas 
notação matemática padrão  [Modellus X] 

 

 

 

 

WinPlot é um programa para gerar gráficos de 2D e 3D a partir 
de funções ou equações matemáticas [WinPlot] 
 

 

 

 

 

http://umpoucodematematica.no.sapo.pt/software/Virtual%20TI.rar
http://www.modellus.co/index.php/download
http://www.mat.ufpb.br/~sergio/winplot/
http://www.baixaki.com.br/download/winplot.htm
http://www.modellus.co/
http://3.bp.blogspot.com/-gbN970yN0iM/USTQFBW0djI/AAAAAAAABdU/U5W3t7qKDio/s1600/winplot.png
http://4.bp.blogspot.com/-JGxJwQ_EcUI/USTRYKZOimI/AAAAAAAABdg/JEbm2hhDRoo/s1600/geogebra.jpg


GeoGebra - é um software de matemática dinâmica idealizado para todos os níveis 

educacionais. O software engloba geometria, álgebra e cálculo num mesmo programa, e com o 

mesmo grau de importância [GeoGebra] 

 

 

 
 

Maxima - é um software de computação algébrica que permite a manipulação de expressões 

simbólicas e numéricas com alta precisão [xMaxima] 

 
 

Graph - é um programa que gera gráficos de funções elementares de um jeito muito fácil e 

rápido [Graph] 

 

 

 

 

Grapes - é um software que tem como principal característica a capacidade de 

lidar com vários tipos de gráficos: gráfico de uma função, gráfico de uma 

equação, gráfico de uma desigualdade, gráfico de regiões definidas por 

desigualdades, gráfico de curvas parametrizadas, gráfico de uma equação polar 

ou gráficos envolvendo círculo, ponto, segmento, polígono, reta e vetor 

[Grapes] 
 

http://www.obmep.org.br/geogebra.html
http://www.geogebra.org/cms/
http://maxima.sourceforge.net/docs/manual/pt_BR/maxima.html
http://pt.kioskea.net/download/baixaki-2168-maxima
http://www.padowan.dk/graph
http://www.padowan.dk/download/
http://www.criced.tsukuba.ac.jp/grapes/pt/volume.html
http://www.criced.tsukuba.ac.jp/grapes/pt/volume.html
http://2.bp.blogspot.com/-2QLrj9K-G8M/USTVAxlKRrI/AAAAAAAABeo/tbVs6EpvqTg/s1600/Maxima.png
http://3.bp.blogspot.com/-PD2vxMMjt9Q/USTWYPYjONI/AAAAAAAABfM/qOqkGpx4YPE/s1600/Graph.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Wu41B7Lho0Q/USTXIkFX6xI/AAAAAAAABfs/uRsMUEK88jo/s1600/Grapes.jpg


 
Torus Games - Coleção de jogos tradicionais que sugerem às crianças a partir dos 10 anos a 

possibilidade inesperada de um "universo multiconexo", desenvolvendo uma compreensão 

visual intuitiva de um universo-modelo que, embora finito, não tem fronteira [Torus Games] 

 

 

 

 

http://www.geometrygames.org/TorusGames/
http://www.baixaki.com.br/download/torus-games.htm
http://2.bp.blogspot.com/-gyKZYrQmLJc/USTX2N1VB9I/AAAAAAAABf0/RxypWSTUZM4/s1600/Turos+Games.png

