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Pontos positivos
O que funcionou bem neste plano foi a abordagem inicial envolvendo situações
práticas onde os alunos se sentiram familiarizados, em especial o uso do GPS
e o jogo da batalha naval. Outro ponto importante foi a abordagem histórica
situando o aluno sobre a relevância do estudo a ser desenvolvido.
Pontos negativos
Se faz necessária uma revisão sobre localização de pontos no eixo cartesiano,
além de uma revisão sobre o conceito de razão trigonométrica tangente, e
atividades referentes ao cálculo da mesma, pois alguns alunos apresentaram
dificuldades na compreensão do conceito.
Alterações
-Inserção de atividades simples, envolvendo a localização de pares ordenados,
facilitando a compreensão da localização e identificação de pares ordenados
no plano. Uma alteração importante é no número de aulas para revisar os prérequisitos, pois dificuldades que não eram esperadas surgiram, como a
utilização do plano cartesiano, por ser um assunto de certo modo já trabalhado
com os alunos, mas com um outro enfoque.
-Inserção de atividades envolvendo o cálculo da razão

trigonométrica

tangente.
Impressões dos alunos
Após o trabalho com as atividades sobre coordenadas cartesianas, foi
percebido o melhor entendimento dos alunos no momento da construção
gráfica das retas tangentes, propostas nas atividades referentes ao tema

geometria analítica. Um dos alunos inclusive relatou não errar mais no
momento de marcar os pontos, pois antes sempre trocava os eixos no
momento da marcação do ponto.

1. Introdução:
Para iniciar o estudo da Geometria Analítica primeiramente, abordaremos
as contribuições históricas relevantes para o estudo como o texto “Penso, logo
existo” onde retrata um conto sobre os sonhos de Descartes, que foi um
filósofo e matemático importante pela sua contribuição em especial no
desenvolvimento de um

sistema similar ao sistema de coordenadas

cartesianas. Além da abordagem histórica o plano trará aplicações relevantes
no dia a dia, como por exemplo a aplicação da

geometria analítica nas

representações de situações como a localização de pontos em um plano,o jogo
da batalha naval, o desenvolvimento do GPS, fazendo assim uma ligação entre
a matemática e o seu uso no cotidiano. O enfoque do plano será o estudo do
coeficiente angular da reta a partir do conhecimento de dois pontos e da
equação dada.

2. Estratégias adotadas no Plano de Trabalho:

Para o estudo do Cálculo do coeficiente angular de uma reta conhecendo
dois pontos e a equação de uma reta serão desenvolvidas as atividades
propostas no roteiro de Ação 2.
Atividade 1:



Habilidade relacionada:
 H15 – Identificar a equação de uma reta apresentada, a partir de
dois pontos dados ou de um ponto e sua inclinação



Pré-requisitos:



Identificar um ponto no plano, através das suas coordenadas.



Desenhar uma reta definida por dois pontos.



Conhecer e identificar o ângulo de inclinação de uma reta.



Conhecer a definição da razão trigonométrica tangente.



Identificar e saber calcular esta razão em triângulos retângulos.



Para o desenvolvimento do estudo será necessário



Tempo de Duração:



Quatro aulas de 50 minutos



Recursos Educacionais Utilizados:



Folha de atividade, régua, caneta, papel quadriculado, transferidor,
régua de 30 cm e calculadora científica.



Organização da turma:



Turma organizada em grupos de dois ou três alunos, propiciando
trabalho organizado e colaborativo



Objetivos:



Relembrar os conceitos sobre o ângulo de inclinação definido por uma
reta. Compreender o conceito de coeficiente angular de uma reta.
Perceber que, para o cálculo do coeficiente angular e a equação de uma
reta é necessário e suficiente, conhecer as coordenadas de dois pontos
dessa reta
 Além das atividades propostas pelo roteiro de ação serão
desenvolvidas ao longo do plano a seguinte atividade:
O gráfico abaixo descreve a temperatura y, em graus Celsius, de
um aquecedor de ambiente, em função do tempo x, em minuto,
desde o instante em que foi ligado (instante zero), quando sua
temperatura era de 32°C, até o instante em que atinge sua
temperatura máxima, que é de 50°C.



A avaliação será realizada em sala de aula através dos seguintes







a) Calcule o coeficiente angular da reta que contém esse
gráfico.
b) O que significa esse coeficiente no contexto do
enunciado?



instrumentos avaliativos:

Participação nas aulas: valor:1,0
Atividade em dupla com questões sobre o tema: valor:2,0
Teste com questões sobre o tema valor: 2,0
Avaliação individual – com questões a cerca do tema. Valor: 5,0
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http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/ava22/course/view.php?id=15
PAIVA, Manoel. Matemática. 1ªed. Vol.3. São Paulo. Moderna. 2009.


Avaliação do PT

Inicialmente foi observado que as atividades propostas foram realizadas pela
turma com certa dificuldade, devido aos pré-requisitos que não estavam ainda
bem aprendidos por eles. Sendo necessário o trabalho por mais tempo de
atividades relacionadas às dificuldades apresentadas pela turma referentes a
identificação de ângulo de inclinação de uma reta além do cálculo da razão
entre triângulos retângulos. Por este motivo o plano deve ser estendido para
mais aulas, afim de sanar as dificuldades apresentadas pela turma.

