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INTRODUÇÃO

Este plano tem por objetivo propor um trabalho de reconhecimento e
elaboração de problemas, de forma a levar os alunos a estruturar situações onde
seja possível encontrar duas soluções. Que seja capaz de utilizar uma equação
do 2.º grau para resolver problemas significativos.

Foi elaborado visando à

construção do conhecimento pelo aluno através de situações-problema.
Daremos início ao nosso trabalho levando o aluno a escrever algebricamente
situações-problema, bem como a expressão que identifica a área de quadrados,
formados por outras figuras planas. Para isso, introduziremos o conceito dos
produtos notáveis “quadrado de uma soma” e “quadrado de uma diferença”, usando
uma interpretação geométrica dos mesmos. Depois faremos uso destes conceitos
para encontrar a solução de uma equação do 2.º grau. Posteriormente,
trabalharemos o conceito de equação do 2.º grau com seus elementos (coeficientes,
grau e raízes). Permitiremos que o aluno descubra, identifique e construa o conceito
de Equação do 2.º grau através da interpretação de problemas com duas soluções
possíveis.
Tomamos como base o Currículo Mínimo do 9.º ano do Ensino Fundamental,
a Matriz de Referência do Saerjinho, os Roteiros de Ação, alguns Livros Didáticos e
os Cadernos Pedagógicos do Aluno da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Não
foi utilizado o Geogebra, pois a escola não possui laboratório de informática.
Este Plano de Trabalho foi elaborado de acordo com a realidade dos alunos
do 9.º ano do Ciep 050 – Pablo Neruda que se localiza no Laranjal em São Gonçalo.
Terá uma duração de 12 horas/aula (três semanas).
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DESENVOLVIMENTO
Atividade 1

– Estudando problemas com duas soluções

possíveis
HABILIDADE RELACIONADA:
H48 – Resolver situações-problema envolvendo equação do 2.º grau.
H52 – Resolver problemas com números reais envolvendo as operações (adição,
subtração, multiplicação, divisão, potenciação).
PRÉ-REQUISITOS: Cálculo do valor numérico de uma expressão algébrica.
TEMPO DE DURAÇÃO: 100 minutos
RECURSOS EDUCACIONAIS UTILIZADOS: Folha de atividades.
ORGANIZAÇÃO DA TURMA: Grupos de dois alunos.
OBJETIVOS:
 Construir o conceito de Equação do 2° grau através da interpretação de
problemas com duas soluções possíveis.
METODOLOGIA ADOTADA:
Daremos início através de uma conversa informal sobre alguns problemas
que apresentam duas soluções. Pedirei aos alunos que pesquisem sobre a história
da equação do 2.º grau.
Utilizaremos o Roteiro de Ação 1, com algumas adaptações.
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FOLHA DE ATIVIDADES 1:
ROTEIRO DE AÇÃO 1: Estudando problemas com duas soluções
Entre 780 e 859 d. C., viveu um matemático e astrônomo persa-muçulmano de
grande importância para o desenvolvimento da Matemática, chamado Al-Khwarizmi.
Seu trabalho serviu de base para que o sistema de numeração hindu (usado por nós
até hoje) e a álgebra árabe chegassem à Europa. Em seu livro sobre álgebra,
datado de 820, Al-Khwarizmi utilizava equações para resolver problemas de
herança, processos legais e de comércio, medição de terra, escavação de canais,
entre outras situações vivenciadas no cotidiano. Este livro recebeu o nome de Hisab
al-jabr w’al-muqabala (A arte de reunir desconhecidos para igualar ao conhecido). O
nome Al-Jabr deu origem a palavra álgebra.
Vamos ver um dos problemas proposto no livro Al-jabr:
“Dividir 10 em duas partes de modo que a soma dos produtos obtidos,
multiplicando cada parte por si mesma, seja igual a 58.”
1. Leu o problema proposto no livro Al-jabr com bastante atenção? Então, você
conseguiria pensar em dois números naturais que dividam o número 10 em duas
partes? Quais seriam esses números? ___________________________________
2. Apresente a soma da multiplicação de cada parte por si mesma. _____________
3. Deu 58? _________________________________________________________
4. Com a ajuda de seus colegas e de seu professor, faça novas tentativas até
encontrar o par de números que procuramos. Registre suas tentativas.
___________________________________________________________________
5. Agora que você encontrou o par de números procurado, vamos representar esse
problema por meio de uma equação. Que equação seria essa? Reflita com seus
colegas e registre as conclusões. ________________________________________
6. Vamos testar a solução que você encontrou na equação 2x2 - 10x + 21 = 0? Ou
seja, substitua a incógnita x pelos números que você encontrou (um de cada vez) e
verifique se a igualdade da equação é verdadeira. Registre suas conclusões.
___________________________________________________________________
Vamos pensar agora em outro problema que também envolve uma equação
de 2º grau de uma forma um pouco diferente da que você viu acima?
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Uma sala de aula retangular tem 20m² de área. Qual a medida de cada
lado dessa sala, se a medida da base supera a medida da altura em 1m?
7. Desenhe uma figura que represente a situação do problema descrito acima.
Junte-se aos seus amigos para pensar e desenhe a seguir a figura que vocês
conceberam!

Talvez vocês tenham encontrado uma figura como a que está a seguir:

8. Você consegue descobrir a medida dos seus lados? Tente vários números até
conseguir, assim como fez para o problema anterior. Registre suas tentativas.
___________________________________________________________________
9. Agora, assim como no problema anterior, escreva a forma algébrica da área
dessa sala retangular. Discuta sobre isso com seus colegas e registre que tipo de
equação você encontrou. ______________________________________________
10. Agora, substitua o valor de x, que você encontrou para a altura desse retângulo,
na equação do 2.º grau que acabou de encontrar. O que aconteceu?
___________________________________________________________________
11. Você acha que essa equação pode ser considerada representação, na forma
algébrica, do problema de área descrito acima? Justifique sua resposta.
___________________________________________________________________
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Atividade 2 –

Relembrando os produtos notáveis

HABILIDADE RELACIONADA:
H 47 – Relacionar as raízes de uma equação do 2.º grau com sua decomposição em
fatores do 1.º grau (vice-versa).
PRÉ-REQUISITOS: Cálculo do valor numérico de uma expressão algébrica, cálculo
de áreas de figuras planas e conceito de equação do 2.º grau.
TEMPO DE DURAÇÃO: 100 minutos
RECURSOS EDUCACIONAIS UTILIZADOS: Folha de atividades.
ORGANIZAÇÃO DA TURMA: Grupos de dois alunos.
OBJETIVOS:
 Escrever algebricamente a expressão que identifica a área de quadrados,
formados por outras figuras planas, usando o conceito dos produtos notáveis
“quadrado de uma soma” e “quadrado de uma diferença” através da
interpretação geométrica dos mesmos.
METODOLOGIA ADOTADA:
Utilizaremos o Roteiro de Ação 2, com algumas adaptações.

FOLHA DE ATIVIDADES 2:
ROTEIRO DE AÇÃO 2: Relembrando os produtos notáveis
1. Observe as figuras I e II abaixo. Escreva a expressão algébrica que representa a
área de cada uma destas figuras. Pense junto com seus colegas e registre suas
conclusões!
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Agora observe a Figura III.

2. Quais figuras geométricas compõe a figura III acima? ______________________
3. Quantos quadrados você vê nessa figura? ______________________________
4. E, quantos retângulos você vê? _______________________________________
5. Agora, represente algebricamente as áreas 1, 2, 3 e 4, indicadas na Figura III.
Área 1: ________________________________________
Área 2: ________________________________________
Área 3: ________________________________________
Área 4: ________________________________________
6. Agora que você já representou algebricamente as áreas 1, 2, 3 e 4, escreva a
expressão algébrica que representa a área total da Figura III, ou seja, a área do
quadrado maior? Que tal conferir as suas respostas com a dos seus colegas?
Área da Figura III: _______________________________
Veja, a seguir, a Figura IV. É igual à Figura III, não é? No entanto, com
algumas informações diferentes.
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7. Considerando o lado do quadrado maior como (a+b), escreva uma representação
algébrica para a sua área? ______________________________________________
Você deve ter percebido que se calculássemos a área do quadrado maior
como sendo a soma das áreas 1, 2, 3 e 4, obteríamos a expressão
a2+ab+ba+b2=a2+2ab+b2.
Mas, se calculássemos a área deste mesmo quadrado somente usando a
informação que o seu lado mede (a+b), então encontraríamos a expressão (a+b)2.
8. Podemos afirmar que (a+b)2=a2+2ab+b2? Pense em uma justificativa para sua
resposta junto com seus colegas e registre a seguir! _______________________
Apresentaremos aos alunos a figura seguinte e seguiremos o mesmo
raciocínio anterior para levá-los a encontrar a relação (a-b)2=a2-2ab+b2. Ou seja, a
área 4 pode ser escrita como a área do quadrado maior subtraída da área dos dois
retângulos e subtraída da área do quadrado menor.

Atividade 3 –

Equações do 2.º Grau Incompletas

HABILIDADE RELACIONADA:
H48 – Resolver situações-problema envolvendo equação do 2.º grau.
H52 – Resolver problemas com números reais envolvendo as operações (adição,
subtração, multiplicação, divisão, potenciação).
PRÉ-REQUISITOS: Cálculo do valor numérico de uma expressão algébrica,
operações com números reais.
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TEMPO DE DURAÇÃO: 100 minutos
RECURSOS EDUCACIONAIS UTILIZADOS: Folha de atividades.
ORGANIZAÇÃO DA TURMA: Grupos de dois alunos.
OBJETIVOS:
 Identificar situações-problema que podem ser resolvidas por equações do 2.º
grau.
 Utilizar a equação do 2.º grau para resolver problemas significativos.

METODOLOGIA ADOTADA:
Utilizaremos algumas atividades retiradas do Caderno Pedagógico do 9.º Ano
da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.

FOLHA DE ATIVIDADES 3:
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Atividade 4 –

Equações do 2.º Grau Completas

HABILIDADE RELACIONADA:
H48 – Resolver situações-problema envolvendo equação do 2.º grau.
H52 – Resolver problemas com números reais envolvendo as operações (adição,
subtração, multiplicação, divisão, potenciação).
PRÉ-REQUISITOS: Cálculo do valor numérico de uma expressão algébrica,
operações com números reais.
TEMPO DE DURAÇÃO: 100 minutos
RECURSOS EDUCACIONAIS UTILIZADOS: Folha de atividades.
ORGANIZAÇÃO DA TURMA: Grupos de dois alunos.
OBJETIVOS:
 Identificar situações-problema que podem ser resolvidas por equações do 2.º
grau.
 Utilizar a equação do 2.º grau para resolver problemas significativos.

METODOLOGIA ADOTADA:
Utilizaremos algumas atividades retiradas do Caderno Pedagógico do 9.º Ano
da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Pedirei aos alunos que pesquisem sobre
a fórmula de Bháskara e o porquê desse nome.
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FOLHA DE ATIVIDADES 4:
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Atividade 5 –

Completando os quadrados

HABILIDADE RELACIONADA:
H48 – Resolver situações-problema envolvendo equação do 2.º grau.
H52 – Resolver problemas com números reais envolvendo as operações (adição,
subtração, multiplicação, divisão, potenciação).
H05 [C4] – Identificar a conservação ou modificação de medidas de áreas de
quadriláteros ou triângulos.

PRÉ-REQUISITOS: Cálculo do valor numérico de uma expressão algébrica; cálculo
da área de figuras planas; resolução de equações do 1.º grau; conceito de equações
do 2.º grau; e produtos notáveis.
TEMPO DE DURAÇÃO: 100 minutos
RECURSOS EDUCACIONAIS UTILIZADOS: Folha de atividades.
ORGANIZAÇÃO DA TURMA: Grupos de dois alunos.
OBJETIVOS:


Resolver um problema modelado por uma equação do 2.º grau, utilizando o
método “completar quadrados”.

Números
METODOLOGIA ADOTADA:
Utilizaremos o Roteiro de Ação 3, com algumas adaptações.

FOLHA DE ATIVIDADES 5:
ROTEIRO DE AÇÃO 3: Completando Quadrados
Você se lembra do famoso matemático e astrônomo Al-Khwarizmi que
comentamos no primeiro roteiro? Então, ele propôs um interessante método para
resolver equações do 2.º grau, conhecido hoje em dia como “Completar quadrados”.
Vamos conhecê-lo? Para isso, que tal pensarmos em uma nova situaçãoproblema?
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Senhor Ricardo quer construir uma caixa d’água nova para sua casa. Ele
quer que essa nova caixa tenha a base quadrada, altura de 1m e que sua
superfície (sem a tampa) tenha 5m² de área total. Mas, não sabe qual o
tamanho da base quadrada que deve tomar. Vamos ajudá-lo a construir essa
caixa d’água?!
Observe a Figura I que mostra uma imagem da caixa d’água.

1. Você saberia como calcular a área total da superfície dessa caixa? Converse com
seus colegas e descubra junto com eles! Registre as conclusões. _______________
2. Você acha que a Figura II abaixo pode lhe auxiliar na tarefa de calcular essa
área? De que forma? _________________________________________________
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A partir da Figura II, você deve ter observado que se “desmontássemos” a
caixa d’água obteríamos uma figura como essa. Para calcular sua área total bastaria
somar as áreas 1, 2, 3, 4 e 5.
3. Com essas informações, escreva a expressão algébrica que representa a área
total dessa caixa d’água? Junte-se com seus colegas para pensar e registre-a a
seguir! ____________________________________________________________
4. Você saberia dizer qual o tipo de equação que você encontrou? _____________
5. Até quantas soluções podemos encontrar para esse problema? Justifique sua
resposta. ___________________________________________________________

Agora, que tal fazermos o caminho inverso que fizemos no roteiro anterior, para
tentarmos encontrar as soluções dessa equação? Vamos lá!
Vamos arrumar a equação da seguinte maneira:
x²+4x- 5=0 ⇒ x²+4x=5 ⇒ x²+2x+2x=5.
6. Olhando para essa última equação, represente geometricamente os termos x² e
2x. Ou seja, desenhe duas figuras geométricas que tenham como área cada um
desses termos.
Esperamos que os alunos consigam chegar à conclusão que:
 A figura que tem área x² é um quadrado de lado x
 A figura que tem área 2x é um retângulo de base 2 e altura x. Como mostram
as imagens abaixo.

7. Elas são parecidas com as suas? ______________________________________
Você deve ter percebido que a construção contém um quadrado de lado x e
dois retângulos de base 2 e altura x, assim como você desenhou no papel.
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Atividade 6 –

Soma e Produto das raízes da Equação do 2.º grau

HABILIDADE RELACIONADA:
H48 – Resolver situações-problema envolvendo equação do 2.º grau.
H52 – Resolver problemas com números reais envolvendo as operações (adição,
subtração, multiplicação, divisão, potenciação).
PRÉ-REQUISITOS: Cálculo do valor numérico de uma expressão algébrica,
operações com números reais, equações do 2.º grau.
TEMPO DE DURAÇÃO: 100 minutos
RECURSOS EDUCACIONAIS UTILIZADOS: Folha de atividades.
ORGANIZAÇÃO DA TURMA: Grupos de dois alunos.
OBJETIVOS:
 Identificar situações-problema que podem ser resolvidas por equações do 2.º
grau.
 Utilizar a equação do 2.º grau para resolver problemas significativos.


Resolver problemas envolvendo o cálculo da soma e do produto das raízes
sem resolver a equação.



Compor uma equações do 2º grau, conhecidas suas raízes.

METODOLOGIA ADOTADA:
Utilizaremos algumas atividades retiradas do Caderno Pedagógico do 9.º Ano
da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.
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FOLHA DE ATIVIDADES 6:
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AVALIAÇÃO
A avaliação será realizada através da observação e da participação do aluno
nas atividades propostas em sala de aula e através dos exercícios de fixação (folha
de atividades).
Ao término do Plano de Trabalho 1 será aplicado um teste, no decorrer do
bimestre será aplicado o Saerjinho e ao final do bimestre será aplicada a prova.
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