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INTRODUÇÃO
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Neste planejamento faz um estudo de logaritmo fazendo o uso de vídeos aulas, de
textos e de software para o conhecimento histórico, de conceito, de propriedades e de
aplicabilidade.
Já que no 2º ano do Ensino Médio é hora de aprofundar esse tema tendo trabalharemos
com atividades contextualizadas dando maior significado a aprendizagem e aplicabilidade do
mesmo na resolução de problemas da vivência do aluno. A abordagem gráfica também será
apresentada nesse trabalho, dada a importância na interpretação e diferenciação das funções
exponenciais das logarítmicas.
Enfim, após alunos trabalharem com variedades de atividades contextualizadas na
resolução de logaritmo terá condições de pensar sobre essas estratégias e usar na resolução de
outros problemas. Assim, todos podem refletir e ampliar suas estratégias para o enfretamento
de situações-problema em matemática e em outras áreas do conhecimento.

DESENVOLVIMENTO
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Atividade 1 – História do Logaritmo









DURAÇÃO PREVISTA: 100 minutos
ÁREA DE CONHECIMENTO: Matemática
ASSUNTO: Logaritmo
OBJETIVOS: Apresentação do fato histórico do logaritmo.
PRÉ-REQUISITOS: Potenciação
MATERIAL NECESSÁRIO: Computador com data-show e folha com o texto.
ORGANIZAÇÃO DA CLASSE: dupla.
DESCRITORES ASSOCIADOS: H34 – Efetuar operações utilizando as propriedades operatórias
do logaritmo.

 Apresentação do vídeo – Logaritmos e Música:
https://www.youtube.com/watch?v=8fR5iOFtY2c
 TEXTO:

Fonte: Projeto Seeduc – Formação continuada matemática 2º ano Re: Fórum temático 1 - por FLAVIO LAVOURAS HAICKI RIO DE
JANEIRO - sábado, 15 fevereiro 2014, 19:34

Atividade 2 – Logaritmo
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DURAÇÃO PREVISTA: 100 minutos
ÁREA DE CONHECIMENTO: Matemática
ASSUNTO: Logaritmo
OBJETIVOS: Conceito do logaritmo e Dedução das principais propriedades do logaritmo.
PRÉ-REQUISITOS: Potenciação
MATERIAL NECESSÁRIO: Computador com data-show e folha com as atividades.
ORGANIZAÇÃO DA CLASSE: dupla.
DESCRITORES ASSOCIADOS: H34 – Efetuar operações utilizando as propriedades operatórias
do logaritmo.

 Apresentação do vídeo – Logaritmo:
https://www.youtube.com/watch?v=tQe4Jz3pBlk
 TEXTO:
Definição de logaritmo

a x  b  x  log a b

sendo b>0 ,a>0 e a1

Na igualdade x  loga b obtemos :
a= base do logaritmo
b= logaritmando ou antilogaritmo
x= logaritmo

Exemplos :
1) log 2 32  5 pois 2 5  32
2) log 4 16  2 pois 4 2  16
3) log5 1  0 pois 5 0  1

Consequências da definição
Sendo b>0 ,a>0 e a1 e m um número real qualquer, temos a seguir algumas consequências da definição de
logaritmo:
loga 1  0

loga a  1

loga a m  m

a loga b  b

loga b  loga c  b  c

Propriedades operatórias dos logaritmos
1) Logaritmo do produto:

2) Logaritmo do quociente:

log a ( x. y)  log a x  log a y

x
loga    loga x  loga y
 y

(a>0, a1, x>0 e y>0)

(a>0, a1, x>0 e y>0)
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3) Logaritmo da potência: (a>0,

loga x m  m. loga x

a1, x>0 e m )

(Fonte: Só Matemática – Ensino Médio – Logaritmo. http://www.somatematica.com.br/emedio2.php. Acessado em 23 fevereiro 2014.)

 Lista de Exercícios:
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Atividade 3 – Aplicação de Logaritmo









DURAÇÃO PREVISTA: 100 minutos
ÁREA DE CONHECIMENTO: Matemática
ASSUNTO: Logaritmo
OBJETIVOS: Aplicar os conceitos e propriedades dos logaritmo em questões contextualizadas.
PRÉ-REQUISITOS: Conceito e propriedades do logaritmo.
MATERIAL NECESSÁRIO: Computador com data-show e folha com as atividades.
ORGANIZAÇÃO DA CLASSE: dupla.
DESCRITORES ASSOCIADOS: H34 – Efetuar operações utilizando as propriedades operatórias
do logaritmo.

 Apresentação do vídeo – Aplicação de Logaritmo – Novo Telecurso:
https://www.youtube.com/watch?v=daBu-r9QExQ
 Exercício Resolvido:

(Fonte: Projeto Seeduc – Formação continuada matemática 2º ano - Fórum temático 1 por MOEMA RIBEIRO DA SILVA MARICÁ quarta, 12 fevereiro 2014, 22:03)
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 Lista de Exercícios:
QUESTÃO 1

QUESTÃO 2

QUESTÃO 3

QUESTÃO 4

QUESTÃO 5
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Atividade 4 – Função Logarítmica inversa da Exponencial









DURAÇÃO PREVISTA: 100 minutos
ÁREA DE CONHECIMENTO: Matemática
ASSUNTO: Logaritmo
OBJETIVOS: Aplicar o conhecimento de exponencial e logaritmo.
PRÉ-REQUISITOS: Conceito e propriedades de exponencial e do logaritmo.
MATERIAL NECESSÁRIO: Computador com Geogebra, data-show e folha com as atividades.
ORGANIZAÇÃO DA CLASSE: dupla.
DESCRITORES ASSOCIADOS: H65 - Identificar a representação algébrica e/ou gráfica de uma
função logarítmica, reconhecendo-a como inversa da função exponencial.

1- Use a planilha do Geogebra para realizar os cálculos para preencher as tabelas com as coordenadas
das funções f(x) = 2x e g(x) = log2 x.
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Observação:
No Geogebra:
Na função f(x) = 2x digita 2^x e na função g(x) = log2 x digita log 2(x) ao dá enter, ele próprio
se tornará na função g(x). Para a troca de cor das funções basta clicar com o mouse direito em
cima do gráfico, clica em propriedades e em seguida cor.

Para verificar localize um ponto em cada função digitando na caixa de entrada do Geogebra (2,f(2)) e
(4,g(4)). São resultados:
f (2) = ____ => (2,__) ponto A
g (4) = ____ => (4,__) ponto B

Observação: Para renomear o gráfico da função, clique com o mouse direito no gráfico, em seguida em renomear e defina a
exponencial como f e a logarítmica como g.
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AVALIAÇÃO

O professor deverá acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos em sala de aula
através de observações e registros, verificando o interesse pelo assunto e se não capazes de
aplicar os conhecimentos adquiridos na resolução de problemas. Observar também seu
desempenho nas atividades propostas, bem como sua participação na aula.
Todas as atividades foram propostas em dupla, mas podendo ser aplicadas em grupo
depende do quantitativo do público. As atividades em dupla ou em grupo durante o
desenvolvimento das questões ocorra a integração e interação entre os integrantes para que
haja ajuda mútua na obtenção do conhecimento sobre Logaritmo. Enquanto os alunos
realizam as atividades, o professor pode intervir para questioná-los contanto que com
exposição oral possa avaliar o que o aluno compreendeu ou não sobre o conteúdo e, assim
pode sanar possíveis dúvidas. E outra forma de avaliar é analisar os registros das atividades e
em seguida comentar oralmente os possíveis erros para que sejam corrigidas.
Neste planejamento o professor avaliará qualitativamente e quantivamente através da
participação, interação e colaboração dos alunos e dos registros nas atividades.
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