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FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE MATEMÁTICA.
FUNDAÇÃO CECIERJ/SEEDUC-RJ.
Colégio: COLÉGIO ESTADUAL D. JOÃO VI – QUEIMADOS/RJ.
Tutora: GABRIELA DOS SANTOS BARBOSA.
Cursista: CINTIA AZEVEDO DOS SANTOS.
Série: 1º ANO – ENSINO MÉDIO.

Tema: PLANO DE TRABALHO II – FUNÇÕES TRIGONOMETRICAS.
4º BIMESTRE

1. INTRODUÇÃO:

O objetivo deste segundo plano de trabalho trata das funções trigonométricas.
Para tanto, trabalharemos com a ajuda de um projetor.
Na atividade 1, será construído um teodolito em sala de aula, com o objetivo de
fazer com que o aluno compreenda a importância da trigonometria através da atividade
prática e, também, explorar e incentivar a interação e criatividade dos alunos. Em
seguida, estudaremos as funções trigonométricas: seno, cosseno e tangente. Iniciaremos
as atividades com imagens projetadas em sala, sempre buscando estimular e
desenvolver tais conceitos; finalizaremos com exercícios.
O professor deve atuar como orientador das atividades, sempre estimulando a
que os alunos tirem suas próprias conclusões. Sempre que julgar necessário, o professor
deve intervir de forma a orientar os alunos na construção de suas conclusões.
Finalmente, estimulando as atividades em equipe, o docente poderá gerar em
seus alunos noções de organização e cidadania, como o espírito de grupo.
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2. DESENVOLVIMENTO:

ATIVIDADE 1:

Habilidade relacionada: Explorar a interação entre os alunos para que, desta forma,
desenvolvam-se, interajam e dividam dúvidas; a socialização entre os alunos e entre
alunos e professor. Fornecer maior significado aos conceitos trabalhados.
Tempo de duração: 150 minutos.
Pré-requisito: Triângulo retângulo.
Recursos educacionais: Projetor, computador, transferidor, clips, canudo, papelão, fita
adesiva, tesoura e fita-métrica ou trena.
Organização da turma: Grupos de cinco ou seis alunos.
Objetivo: Compreender a importância das relações trigonométricas.

Metodologia:
Nesta atividade construiremos o teodolito em sala com o objetivo de fazer com
que o aluno compreenda a importância que as relações trigonométricas desempenham
nas medidas de distância.
Iniciaremos a atividade com o vídeo 1
(localizado em http://www.youtube.com/watch?v=LwH04TEppnE&feature=fvwrel)
e em seguida o vídeo 2
(localizado em http://www.youtube.com/watch?v=9gvhGZHOcc8&feature=related ).
Será proposta a construção, em grupo, de teodolitos em sala. Em seguida, os
alunos se dirigirão ao pátio da escola com a tarefa de medir a altura da escola (prédio).
Serão apresentadas as imagens abaixo de teodolitos, para que o aluno perceba sua
evolução.
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Para finalizar a atividade termos um debate iniciado pelas perguntas abaixo:
1) Será possível utilizar este método para medir outras distâncias?Quais?
2) Em que situações você utilizaria este método?
3) Você conhece outros métodos de medidas indiretas? Cite-os.
4) Tente imaginar como seriam feitas as seguintes medidas:
- distância entre dois planetas;
- distância da Terra até a Lua;
- raio de um planeta;
- tamanho de uma bactéria.
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ATIVIDADE 2:

Habilidade relacionada: Transitar pelo ciclo trigonométrico reconhecendo a função
seno.
Tempo de duração: 100 minutos.
Pré-requisito: Conceito de ângulo, radiano, circunferência trigonométrica e funções.
Recursos educacionais: Projetor, quadro branco e caneta para quadro branco.
Organização da turma: Duplas.
Objetivo: Compreender o conceito de função seno.

Metodologia:
Iniciaremos exibindo o vídeo para relembrar seno, cosseno e tangente dos
ângulos 30º, 45° e 60° e será cantado em sala
(localizado em http://www.youtube.com/watch?v=ls3eOzsX66M )
Em seguida, as imagens abaixo:
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Formalizando o conceito de função seno. O professor poderá dar explicações no
quadro.

Em seguida, o aluno deve ser levado a construção do ciclo abaixo e identificar,
com a orientação do professor, as propriedades da função seno:
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ATIVIDADE 3:

Habilidade relacionada: Transitar pelo ciclo trigonométrico reconhecendo a função
cosseno.
Tempo de duração: 100 minutos.
Pré-requisito: Conceito de ângulo, radiano, circunferência trigonométrica e funções.
Recursos educacionais: Projetor, quadro branco e caneta para quadro branco.
Organização da turma: Duplas.
Objetivo: Compreender o conceito de função cosseno.
Metodologia:
Iniciaremos exibindo as imagens abaixo:
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Formalizando o conceito de função cosseno. O professor poderá dar explicações
no quadro.

Em seguida, o aluno deve ser levado a construção do ciclo abaixo e identificar,
com a orientação do professor, as propriedades da função cosseno:
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ATIVIDADE 4:

Habilidade relacionada: Transitar pelo ciclo trigonométrico e reconhecer a função
tangente.
Tempo de duração: 100 minutos.
Pré-requisito: Conceito de ângulo, radiano, circunferência trigonométrica e funções.
Recursos educacionais: Projetor, quadro branco e caneta para quadro branco.
Organização da turma: Duplas.
Objetivo: Compreender o conceito de função tangente.
Metodologia:
Iniciaremos exibindo as imagens abaixo:
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ATIVIDADE 5:

Habilidade relacionada: Fornecer maior significado aos conceitos trabalhados.
Tempo de duração: 100 minutos.
Pré-requisito: Função seno, função cosseno e função tangente.
Recursos educacionais: Projetor, quadro branco e caneta para quadro branco.
Organização da turma: Duplas.
Objetivo: Possibilitar um maior envolvimento dos alunos com o tema estudado,
explorando seus conhecimentos sobre os conteúdos abordados.

Metodologia:
Iniciaremos exibindo as imagens abaixo, e em seguida, serão finalizadas as
atividades sobre funções trigonométricas com uma revisão dada pelo professor
recordando as aulas anteriores, respondendo o questionário em duplas e os exercícios.
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Exercícios:
1) um pêndulo movimenta-se horizontalmente, e seu deslocamento pode ser expresso
pela função d(t) = 8sen(3πt), em que t é o tempo em segundos, e d é o deslocamento em
centímetros. Determine a amplitude e o período do movimento realizado por esse
pêndulo.
2) Durante o mês de janeiro, a quantidade de litros de sorvete vendida por dia em certa
sorveteria pode ser descrita pela função s(d) = 80-40cos

, em que d é o dia

do mês, e s é a quantidade de litros de sorvete.
a) Em qual dia do mês foi vendida maior quantidade de sorvete? Quantos litros foram
vendidos?
b) Determine o período da função s.
3) O lucro mensal de uma empresa foi descrito, aproximadamente, por uma função
trigonométrica. Na função a seguir, L é o lucro expresso em centenas de reais e t é o dia
do mês (t=0 é o ultimo dia do mês anterior). Considere o mês com 24 dias, isto é,
excluindo os finais de semana
L(t) = 40sen

a) Determine o lucro máximo e mínimo d empresa.
b) Trace o gráfico que representa essa função.
c) Em quais dias do mês o lucro é nulo?
4) Nas funções representadas a seguir, com x

, determine o maior e o menor valor

de y:
a) y =
b) f(x) =
5) Qual o valor numérico da função f(x) = sen(2x) – tg x +

. cos(3x) para x=135°?
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3. AVALIAÇÃO:
Para que a avaliação seja feita de forma satisfatória deve ser constante e
contínua. Ao longo da feitura das atividades, o professor deve ser capaz de perceber e, a
partir daí, avaliar a participação dos alunos na resolução dos exercícios propostos, seja
de modo individual e/ou em grupo.
Além da avaliação do professor também é interessante que os alunos se
autoavaliem, a fim de estabelecer um julgamento crítico sobre a própria aprendizagem,
verificando as atividades que efetivamente realizaram, o nível de empenho que
empregaram nelas, as dificuldades que apresentaram e por que acham que as tiveram.
As avaliações podem ser informais (trabalhos, exercícios, debates etc.)
trabalhadas no dia-a-dia da sala de aula e juntamente, também podemos ter uma
avaliação formal, onde se pode utilizar uma aula para uma prova contendo questões do
Saerj, Enem, vestibulares etc. e, posteriormente, ser corrigida em sala com os alunos.
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