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Introdução
Como localizar-se num ponto usando um mapa?
A esta pergunta que este Plano de Trabalho tenciona responder ao
desenvolver a Geometria Analitica.
Buscando aproveitar os pré requisitos tragos pelos alunos desenvolvidos nas
séries anteriores, como operações com números reais e a integração com
atividades lúdicas, este trabalho tem como objetivo apresentar a Geometria
Analítica.
Através das sugestões dadas pelos colegas professores nas participações nos
fóruns temáticos, com a experiência que tenho, e atividades do livro didático,
proponho neste plano de trabalho uma forma prazerosa de abordagem do
assunto.
Prazerosa, adequada e coerente com o tempo disponível e a realidade em que
vivemos.para que ao lembrar do assunto, ou viver uma situação em que utilize
a geometria analítica em sua vida, os alunos lembrem-se do assunto, abordado
na sala de aula.
Espero atingir aos objetivos que este trabalho propõem-se.

Desenvolvimento:
Duração; 10 aulas de 50 minutos
Área do conhecimento: Matemática
Assunto: Geometria Analítica
Objetivos:



Resolver problemas utilizando o cálculo da distância entre 2 pontos.
Identificar e determinar as equações geral e reduzida da reta.

Pré requisitos:




Operações com números reais
Plano cartesiano eixo OXY
Equações.

Material necessário:
Papel quadriculado ou milimetrado.
Livro didático.
Caderno de atividades.

Descritores:



Resolver problemas eu envolvam a distância entre pontos no plano
cartesiano.
Identificar a equação de uma reta apresentada a partir de 2 pontos
dados ou de um ponto e sua inclinação.

Atividade 1:
Duração : Aulas 1 e 2 -

2 aulas de 50 minutos cada uma.

Assunto: Distância entre 2 pontos no eixo Oxy.
Material necessário:
Roteiro de ação 1, folhas de papel quadriculado para o jogo da batalha naval,
Atividades sobre localização de pontos, atividades no livro didático.

Organização da classe:
Em grupos de 4 alunos para o jogarem a batalha naval.
Nas atividades , duplas de alunos.

Metodologia:
Apresentar aos alunos o jogo da batalha naval, para localização de pontos.
Após o jogo, e comentários sobre o mesmo, apresentar as atividades do roteiro
de ação 1.
Depois de terem concluído as atividade propostas no roteiro 1, executar em
duplas as atividades no livro didático,página 149, utilizado pela
turma.Atividades que seguem nos anexos.

Atividade 2
Duração: 2 aulas de 50 minutos cada.
Assunto:Distância entre 2 pontos II.
Material necessário:
Mapa dos lugares dos alunos na sala de aula( atividade sugerida pela profª
Rozana Martins, do Rio de Janeiro.
Papel quadriculado ou milimetrado.
Livro didático e caderno de atividades.

Organização da classe:
Em duplas, para realizarem a atividade de localização dos lugares referentes
às

coordenadas

citadas.Atividades

no

livro

didático

serão

feitas

individualmente.

Metodologia:
Apresentar uma atividade estimuladora para estas aulas, a atividade sugerida
pela profª Rozana Martins – Rio de Janeiro, numa postagem do fórum 3.A
confecção de um mapa de sala com os devidos locais onde os alunos sentamse, e explorar este mapa para estabelecer as coordenadas dos lugares de
assento.
Após esta atividade citar pontos na folha quadriculada e unir estes pontos,
introduzindo assim a fórmula papara o cálculo da distância entre os pontos
citados.Individualmente, fazer os exercícios referentes a este assunto no livro
didático, página 152.

Atividade 3
Duração: 2 aulas de 50 minutos cada.

Assunto: Condição de alinhamento de 3 pontos.

Material necessário:
Livro didático e caderno de atividades.

Organização da classe;
Em duplas para fazerem os exercícios.

Metodologia:
Revisão da resolução do cálculo do determinante.
Após a revisão, explicação numa aula expositiva, sobre a condição para o
alinhamento de 3 pontos.
Quando a explicação acabar, fazer os exercícios sugeridos no livro didático,
página 158.

Atividade 4
Duração de

2 aulas com 50 minutos cada uma.

Assunto:Equação da reta.

Organização da classe:Em dupla, para execução das atividades.

Material necessário:
Livro didático e caderno de atividades.

Metodologia:
Explicação da obtenção da equação da reta através do plano cartesiano e do
coeficiente angular e um dos pontos.
Após a explicação. Fazer exercícios no livro didático, página 165.

Avaliação:
A avaliação será feita em 2 momentos, somativamente e diagnosticamente:
Num 1º momento, na participação dos alunos nas atividades e a dificuldade
destes para cumprirem as mesmas.
Num segundo momento:Em exercícios escritos na forma de trabalho e
questões do saerjinho, onde os assuntos serão abordados.
O processo avaliativo no que refere-se a parte dos exercícios, será executado
em 2 aulas.
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Pontos positivos:
Os pontos positivos do Pt sobre geometria analítica foram as diversas
atividades sugeridas para serem executadas com os alunos.Os alunos
gostaram bastante, e foi comum o comentário sobre como eram interessantes
as atividades dos jogos que foram feitas.

Pontos negativos:
O principal ponto negativo que encontrei na implementação do PT de
Geometria analítica, foram as diversas atividades extras que a escola ofereceu
e a falta de professores para algumas disciplinas, o que me fazia adiantar as
aulas com a turma, o que prejudicou em muito o bom andamento das aulas, e o
conseqüente aproveitamento da atividades.

Anexos

Atividades retiradas do livro Novo Olhar 3 Matemática – Ensino Médio – Joamir Souza.
Livro didático da turma 3001, Colégio Estadual Urbano Carlos de Almeida – Três Rios.

