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2º bimestre – Coeficientes da função quadrática 
Este recurso audiovisual foi desenvolvido com o propósito de aprofundar ou complementar os 

conteúdos trabalhados no livro do aluno acerca da função quadrática. A partir de uma apliqueta do 

GeoGebra os alunos farão uma análise sobre os coeficientes de uma função quadrática e como eles 

influenciam em seu gráfico. Esses tópicos foram selecionados de modo a favorecer um trabalho 

dinâmico e instigante que contribua significativamente com a aprendizagem.  
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Referência do livro do 
aluno 

Unidade 2, Capítulo 6, página 138 

Bimestre 2º bimestre 

Duração 6min55s 

Categoria Vídeo/Videoaula 

Tipo de licença 

Aberta, do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial  

(CC BY NC). 

É permitida a adaptação e a criação com base neste material, para fins 

não comerciais, desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor 

e que licenciem as criações sob os mesmos parâmetros, sendo permitida 

a redistribuição da obra da mesma maneira que na licença anterior. 

Unidade temática Números 

Objetos de conhecimento 
(BNCC) 

Funções: representações numérica, algébrica e gráfica 

Habilidades (BNCC) 

EF09MA06: Compreender as funções como relações de dependência 

unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e 

gráfica e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam 

relações funcionais entre duas variáveis. 

Competências gerais 
(BNCC) 

Competência geral 2: Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à 

abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a 

análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 

elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar 

soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das 

diferentes áreas. 

Competência geral 4: Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou 

visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, 

bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e 

científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias 

e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao 

entendimento mútuo. 

Competências específicas 
de Matemática (BNCC) 

Competência específica 2: Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de 

investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, 

recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar 

no mundo. 

Competência específica 3: Compreender as relações entre conceitos e 

procedimentos dos diferentes campos da Matemática (Aritmética, 

Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e de outras áreas do 

conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de 

construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a 

autoestima e a perseverança na busca de soluções. 
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Orientações didáticas 
As orientações a seguir fornecem apenas algumas ideias e sugestões de uso, pressupondo a 

atuação constante do professor. Elas podem ser adaptadas conforme a particularidade da turma e de 

acordo com o uso do recurso em sala de aula ou no laboratório de informática.  

 

Objetivos 
• Retomar o significado de função quadrática. 

• Explorar valores da função quadrática. 

• Estudar o gráfico da função quadrática. 

• Associar a parábola a objetos e obras arquitetônicas. 

• Verificar como os coeficientes da função quadrática influenciam em seu gráfico. 

 

Sugestões de abordagem e condução 
De início pergunte aos alunos qual a diferença entre a função quadrática e a função afim. Pergunte 

também sobre os coeficientes dessas funções, comparando-as. Uma sugestão para essa abordagem 

inicial é suscitar a curiosidade dos alunos, incentivando-os a discutir sobre os seguintes tópicos: 

• O gráfico da função quadrática também será uma reta? 

• Todo os coeficientes da função quadrática podem ser nulos? Se não, quais podem? 

• O gráfico da função quadrática sempre cruza o eixo y? E o eixo x? 

Para uso em sala de aula, com o auxílio de um projetor ou televisor, é importante testar, 

antecipadamente, a execução do arquivo de mídia, confirmando se não ocorrem problemas na 

reprodução de áudio ou vídeo decorrentes da configuração de hardwares ou softwares.  

Explique aos alunos que o GeoGebra é um software de geometria dinâmica voltado para a 

aprendizagem de Matemática. Ele pode ser obtido gratuitamente no endereço eletrônico: 

<https://www.geogebra.org/download> (acesso em: 20 nov. 2018), para computadores, tablets e 

celulares. Também é possível realizar essa construção on-line, ou seja, sem a instalação do software no 

computador, utilizando o endereço: <https://geogebra.org/classic/> (acesso em: 20 nov. 2018).  

A apliqueta utilizada no vídeo está disponível no endereço eletrônico: 

<https://www.geogebra.org/m/tJnwEAp2> (acesso em: 20 nov. 2018). Essa e outras apliquetas 

relacionadas ao assunto podem ser encontradas no link: <https://www.geogebra.org/materials> 

(acesso em: 22 out. 2018), por meio de uma busca utilizando palavras-chave relacionadas ao assunto: 

“função quadrática”, “parábola” ou “coeficientes da função quadrática”, por exemplo. 

 

  

https://www.geogebra.org/download
https://geogebra.org/classic/
https://www.geogebra.org/m/tJnwEAp2
https://www.geogebra.org/materials
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Durante a exibição, se julgar conveniente, reproduza o vídeo pausadamente e faça anotações na 

lousa. Há alguns pontos do vídeo que merecem destaque, como a seguir.  

• Explique aos alunos que a função quadrática recebe esse nome porque o maior expoente de x é 2, 

ou seja, está elevado “ao quadrado”. 

• Destaque aos alunos que, quando tratamos de função 𝑦 = 𝑓(𝑥) , ao substituir x por algum valor 

real, obtém-se um valor correspondente para y, determinando assim, um par ordenado (𝑥, 𝑦). 

• Converse com os alunos sobre quantos pontos eles julgam necessário representar para se obter 

uma parábola. Uma reta, por exemplo, pode ser representada a partir de apenas dois pontos. 

• Após a exibição, dê outros exemplos de aplicação da parábola, ou então de construções que 

lembrem a forma da parábola; pergunte aos alunos sobre outras associações que podem fazer com 

base no que já viram dentro ou fora da escola. Se julgar conveniente, solicite uma pesquisa. 

• Pergunte aos alunos se, a partir de uma função quadrática, podemos ter uma noção de como será 

seu gráfico (concavidade, interseção com os eixos, vértice etc.) sem mesmo desenhar seu esboço. 

 

Após a exibição do vídeo, proponha algumas questões interpretativas, por exemplo: 

• A parábola pode cruzar o eixo x em quantos pontos? E o eixo y? 
Eixo x: 0, 1 ou 2 pontos; Eixo y: 1 ponto.  

• Considere a função 𝑓(𝑥) = −𝑥2 + 5𝑥– 4. Qual o valor de 𝑓(0) + 2𝑓(2)? 
−4 + 4 = 0. 

• Como o coeficiente c influencia no gráfico da função quadrática 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, com 𝑎 ≠ 0? 
O coeficiente c translada a parábola verticalmente no plano.  

 

Para finalizar, permita que os alunos discutam coletivamente os resultados obtidos com o trabalho 

dessas apliquetas. Peça que compartilhem suas experiências e como esse trabalho os ajudou as 

entender os conceitos trabalhados. Com base nessas informações e se julgar necessário, retome os 

conceitos abordados que não foram compreendidos adequadamente.  

 

 


