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INTRODUÇÃO
Este plano de ação tem como objetivo reconhecer funções do 2° grau e seus
respectivos tipos de gráficos, procurando interpretá-los. Também faz parte deste plano
de ação a unidade que trabalha com tipos de funções que são ditas exponenciais, suas
características e seus tipos de gráficos, procurando trazer para situações do cotidiano.
Serão utilizadas as ferramentas e atividades disponibilizadas no cd do professor e livro
do aluno.
Serão necessárias 02 (duas) aulas de 04 (quatro) tempos, onde ao final de cada
unidade, teremos uma avaliação do aprendizado.
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DESENVOLVIMENTO
Atividade 1
 Habilidade Relacionada: Conceituar função do 2° grau e suas interpretações


Pré – Requisito: equações do 2° grau



Recursos utilizados: Livro de aluno, lousa, data-show



Tempo de duração: 200 minutos



Organização da turma: individual



Objetivo: Saber identificar uma função do 2° grau, seus tipos de gráficos e
aplicações no cotidiano.

 Metodologia:
Atividade inicial
Trabalhar a folha de atividades “descendo um ladeira”, como ponta pé inicial ao
conteúdo.

Seção 1 – Modelando um problema
Utilizar a folha de atividades “Campeonato de futebol”, para fixação das
características de uma função do 2° grau e esboçando o gráfico, explorá-lo, como
concavidade, vértice, pontos onde toca os eixos.
Obs.: Relembrar o uso da fórmula de Bháskara, para resolução das equações de 2° grau.
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Propor ao final desta primeira atividade, exercícios do livro, pág.177 (ativ. 1- d,f,g)

Seção 2 e 3 – Revendo equações do 2° grau e fórmulas de função do 2° grau.
Fazendo uso da atividade “Criação de aves”, explorar o uso das funções de segundo
grau nas atividades do dia a dia.
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Após os conceitos iniciais, fazer uso do software “Gráfico – parábola”, para uma
melhor fixação dos tipos de gráficos.
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Atividade avaliativa

7

Atividade 2
 Habilidade Relacionada: Explorar função exponencial


Pré – Requisito: potências



Recursos utilizados: Livro de aluno, lousa, data-show, folha de atividades, Geogebra



Tempo de duração: 200 minutos



Organização da turma: individual



Objetivo: Identificar situações que podem ser modeladas por uma função
exponencial, explorando tais conceitos e gráficos desta função

 Metodologia:
Atividade inicial
Fazer uso da folha de atividades “Jogo de xadrez e a exponencial”, como ponta pé
inicial do assunto.

Seção 1 – Aprendendo um pouco sobre juros compostos
Utilizando o Geogebra, usar o recurso “Desmitificando o estudo de juros composto”
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Explicar o que são juros compostos e relembrar os conceitos sobre cálculo de
porcentagem.
Exercícios – Atividade 2- p.228

Após toda a introdução dada, concluir com os alunos que para se obter o valor final de
acréscimo de um determinado juro composto, basta pegar o valor e multiplicar por 1,...,
e que após determinado tempo, tantas vezes for o tempo, será a quantidade que
multiplicaremos o valor por 1,...
Assim podemos ter
M  C  (1  i) n onde,
M = montante final
C = capital inicial
i = taxa (em decimal)
n = tempo
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Seção 2 – Analisando gráficos
Definir que todo função do tipo f ( x)  a x , com a  0 é uma função do tipo
exponencial.
Fazer uso da folha de atividades “ Acidente com Césio 137”

Paralelamente, utilizar o recurso do Geogebra junto com os alunos, para uma melhor
interpretação das definições.
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Após análise da situação anterior, junto com os alunos explorar os gráficos do livro
deles, da pág.236 e 237, para verificação da definição de crescente e decrescente.

11

Atividade avaliativa

REFERÊNCIAS
 Matemática e suas tecnologias – Módulo 2 – Nova Eja
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