FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE MATEMÁTICA FUNDAÇÃO
CECIERJ/SEEDUC-RJ

ANTONIO WELLINGTON DE OLIVEIRA NAZARÉ

SUGESTÕES DE AULAS PARA A INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE EQUAÇÕES
DO 2º GRAU NO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 2º BIMESTRE

CABO FRIO
2013
1

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO ...................................................................................................

03

1ª E 2ª AULAS – ATIVIDADE 01 .......................................................................

04

ANEXO 1 – FOLHA DE ATIVIDADES PARA OS ALUNOS ..........................

14

3ª E 4ª AULAS – ATIVIDADE 02 ........................................................................ 15
ANEXO 2 – FOLHA DE ATIVIDADES PARA OS ALUNOS ..........................

19

CONCLUSÃO ...................................................................................................

20

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................. 21

2

INTRODUÇÃO

Este trabalho visa apresentar sugestões de aulas sobre o conteúdo de
Equações do 2º grau para o 9º ano do ensino fundamental, focaremos uma
abordagem a respeito do uso de equações do 2º grau no dia a dia, suas formas e
tecnicas de resolução, além de apresentar, conceituar

e discutir o uso dessas

equações. O planejamento a seguir tem na sua proposta o uso de 4 aulas, ou seja,
uma semana de estudos.

Entendendo que o estudo de Equações do 2º grau é pertinente e de
fundamental importância para a vida acadêmica e profissional dos alunos, a
introdução deste assunto se dará por questões em que os alunos tenham
conhecimento em seu cotidiano.
Usando recursos tecnológicos como o projetor multimídia, pretendemos
atrair a atenção do nosso aluno e deixar a aula um pouco mais prazerosa.

Todas as atividades aqui apresentadas foram colocadas em prática com a
turma 904 do Colégio Estadual Dr. Feliciano Sodré no município de São Pedro da
Aldeia durante o 2º bimestre do ano letivo de 2013.
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1ª e 2ª AULAS – ATIVIDADE

HABILIDADES RELACIONADAS: H48- Resolver situações-problemas envolvendo
uma equação do 2º grau. H48- Resolver situações-problemas envolvendo uma
equação do 2º grau.

PRÉ REQUISITOS: Prática com as equações do 1º grau.

TEMPO DE DURAÇÃO: 100 minutos (2 aulas)

RECURSOS EDUCACIONAIS UTILIZADOS: Projetor multimídia, computador, papel,
lápis e borracha.

ORGANIZAÇÃO DA TURMA: Individual

OBJETIVOS: Apresentar os conteúdos a serem estudados (Equações do 2º grau),
Mostrar aos alunos a importância do tema que será estudado, Definir, conceituar e
resolver equações do 2º grau.

AVALIAÇÃO: Individual pela participação (perguntas e respostas dos exercícios) nas
atividades propostas pelo professor.

METODOLOGIA: Começaremos a aula com um bate papo descontraído sobre
equações e sua utilidade em nosso dia a dia.
Utilizando o projetor multimídia definiremos e apresentaremos situações onde as
equações quadradas podem vir a aparecer, veja abaixo os slides utilizados:
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Neste momento sugerimos a resolução dos seguintes exercícios:

1) Diga quais são as raízes da seguintes equações:
a) X2 + 16x= 0
b) X2 - 9x= 0

Após um pequeno período para a resolução dos alunos, resolveremos estas
questões com auxílio do quadro branco.
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Neste momento sugerimos a resolução dos seguintes exercícios:

1) Diga quais são as raízes da seguintes equações:
a) 4X2 - 100= 0
b) X2 – 16 = 20

Após um pequeno período para a resolução dos alunos, resolveremos estas
questões com auxílio do quadro branco.

Apresentaremos a seguir com auxílio do projetor, os slides com a resolução de
equações completas do 2º grau pelo método de completar quadrados:
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Com auxílio do livro didático iremos propor a resolução de uma série de
exercícios utilizando os métodos de resolução apresentados nesta aula.
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Exercícios
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3ª e 4ª AULAS – ATIVIDADE

HABILIDADES RELACIONADAS:

H48- Resolver situações-problemas envolvendo

uma equação do 2º grau.

PRÉ REQUISITOS: Prática com as equações do 1º grau, reconhecer equações do
2º grau, resolver equações do 2º grau incompletas.

TEMPO DE DURAÇÃO: 100 minutos (2 aulas)

RECURSOS EDUCACIONAIS UTILIZADOS: Projetor multimídia, computador, papel,
lápis e borracha.

ORGANIZAÇÃO DA TURMA: Individual

OBJETIVOS: Resolver equações do 2º grau na forma completa.

AVALIAÇÃO: Individual pela participação (perguntas e respostas dos exercícios) nas
atividades propostas pelo professor.

METODOLOGIA: Começaremos a aula relembrando o seguinte slide da aula
anterior e levantaremos a discussão a respeito da resolução desta equação:
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Depois apresentamos o vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=BmuWuMJZlQs

Enfim apresentaremos a fórmula de Bhaskara como uma das maneiras
práticas, rápidas de resolvermos equações do 2º grau:
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Sugerimos uma série de exercícios que envolvam equações completas;
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Exercícios
1) Aplicando a fórmula de Bhaskara, resolva as seguintes equações do 2º grau.
a) 3x² – 7x + 4 = 0
b) 9y² – 12y + 4 = 0
c) 5x² + 3x + 5 = 0
2) Resolva a seguinte equação fracionária do 2º grau.

3) Se você multiplicar um número real x por ele mesmo e do resultado subtrair 14,
você vai obter o quíntuplo do número x. Qual é esse número?

4) O triplo do quadrado do número de filhos de Pedro é igual a 63 menos 12 vezes o

número de filhos. Quantos filhos Pedro tem?

5) Uma tela retangular com área de 9600cm2 tem de largura uma vez e meia a sua
altura. Quais são as dimensões desta tela?

6) Comprei 4 lanches a um certo valor unitário. De outro tipo de lanche, com o
mesmo preço unitário, a quantidade comprada foi igual ao valor unitário de cada
lanche. Paguei com duas notas de cem reais e recebi R$ 8,00 de troco. Qual o preço
unitário de cada produto?
7) Quais são as raízes da equação x2 - 14x + 48 = 0?

8) O dobro do quadrado da nota final de Pedrinho é zero. Qual é a sua nota final?
19

CONCLUSÃO

Esperamos que após a aplicação dessas aulas o aluno entenda que é
importante estudarmos Equações do 2º Grau, já que seu conteúdo esta presente em
diversas situações do nosso dia a dia. Essa proposta de 4 aulas não
necessariamente deverá ser em seqüência, ou seja, o professor pode intercalar
outras aulas entre elas, como por exemplo: aulas de exercícios ou atividades em
grupo.

Acreditamos que o mundo está em crescente evolução e que o professor
deve se atualizar constantemente visando à melhoria de seu trabalho, assim aulas
mais atrativas com a interação professor x aluno é fundamental para o bom
funcionamento da escola.
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