


 

 

Material Digital do Professor 

Matemática – 9º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

Juros compostos na planilha eletrônica 

Referência do livro do aluno Unidade 1 

Bimestre 1º 

Duração 5 min 59 s 

Categoria Videoaula 

Tipo de licença  

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 

É permitida a adaptação e a criação a partir deste 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. 

Eixo e/ou Unidade temática Números 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Porcentagens: problemas que envolvem cálculo de percentuais sucessivos 

Habilidade (BNCC) 

(EF09MA05) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com a 
ideia de aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das taxas 
percentuais, preferencialmente com o uso de tecnologias digitais, no contexto da 
educação financeira. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

Por meio da exploração desse audiovisual, espera-se que os alunos possam: 

• inserir, em uma planilha eletrônica, dados necessários para a resolução de problemas; 

• resolver problemas envolvendo porcentagem. 

 

Sugestão de abordagem 

A duração prevista para a apresentação do vídeo é de uma aula. 

Antes de assistir ao vídeo 

O material deve ser utilizado como ferramenta de apoio ao trabalho de sala de aula. Assim, é 

importante que os alunos já tenham conhecimento acerca do cálculo de porcentagem e que o trabalho 

com potências previsto para o bimestre já tenha sido iniciado.  

  



 

 

Material Digital do Professor 

Matemática – 9º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

Durante a exibição do vídeo 

Peça aos os alunos que façam anotações sobre os símbolos e as funções da planilha eletrônica 

apresentados no vídeo. Se necessário, pause o vídeo para dar pequenas explicações. Sugira aos alunos 

que anotem as dúvidas mais complexas para que possam ser esclarecidas após a exibição do vídeo. 

Após assistir ao vídeo 

Converse com os alunos sobre o vídeo a que assistiram e tire as dúvidas que eles 

apresentarem. Sugira-lhes que, em duplas, refaçam a atividade demonstrada no vídeo utilizando a 

planilha eletrônica. 

 

Atividade complementar 

As atividades a seguir podem ser realizadas individualmente e depois conferidas com o auxílio 

da planilha eletrônica para complementar o trabalho com porcentagens. 

Rogério quer determinar, com o auxílio de uma planilha eletrônica, o valor final de uma aplicação 
financeira após um mês de incidência de juros compostos de 10%. Para isso, ele inseriu na célula 
A1 da planilha o valor aplicado e na célula B1 a taxa de juros de 10%, ou 0,1.  

a) Qual é a fórmula que Rogério deve digitar na célula C1 da planilha para determinar o valor 

final da aplicação após um mês utilizando os dados inseridos nas células A1 e B1?  

b) Descreva um procedimento, para determinar, nas células C2, C3 até C12, os valores ao final 

de cada mês com os dados inseridos por Rogério. 

Gabarito das questões 

a) A1*(1 + B1) 

b) Após inserir a fórmula em C1, clicar sobre C1 e arrastar o quadrado preto no canto inferior 

direito da célula até a célula C12. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Matemática – 9º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

Ângulos inscrito e central na circunferência com o auxílio do 

GeoGebra 

Referência do livro do aluno Unidade 4 

Bimestre 2º 

Duração 3 min 57 s 

Categoria Videoaula 

Tipo de licença  

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 

É permitida a adaptação e a criação a partir deste 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. 

Eixo e/ou Unidade temática Geometria 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Relações entre arcos e ângulos na circunferência de um círculo 

Habilidade (BNCC) 
(EF09MA11) Resolver problemas por meio do estabelecimento de relações entre 
arcos, ângulos centrais e ângulos inscritos na circunferência, fazendo uso, inclusive, 
de softwares de geometria dinâmica. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

Por meio da exploração desse audiovisual, espera-se que os alunos possam: 

• realizar construções utilizando o GeoGebra; 

• verificar relações entre arcos e ângulos na circunferência de um círculo por meio das 
construções realizadas e utilizando recursos do GeoGebra. 

 

Sugestão de abordagem 

A duração prevista para a apresentação do vídeo e o desenvolvimento das atividades é de uma 

aula.  

Antes de assistir ao vídeo 

O material deve ser utilizado como ferramenta de apoio ao trabalho de sala de aula. Assim, é 

desejável que o trabalho com medidas de arcos e ângulos tenha sido iniciado anteriormente. Se achar 

necessário, relembre alguns passos na construção de circunferências e cordas antes da exibição do 

vídeo.  



 

 

Material Digital do Professor 

Matemática – 9º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

Durante a exibição do vídeo 

Peça aos alunos que façam anotações, no caderno, sobre os símbolos dos botões e seus 

significados no software. Enfatize a importância da concentração para que, de fato, eles compreendam 

o conteúdo desenvolvido no vídeo.  

Após assistir ao vídeo 

Peça aos alunos que apresentem suas dúvidas para que você possa verificar se eles 

compreenderam o que assistiram. Em seguida, sugira questões para nortear uma discussão sobre o 

vídeo. 

Por fim, permita aos alunos que explorem o software e construam, em duplas, circunferências 

e cordas e verifiquem as relações entre arcos e ângulos nas construções realizadas. É importante que 

eles possam utilizar o software para investigar relações, construindo conhecimentos com base nas 

próprias construções. 

 

Atividade complementar 

Em duplas, utilizando o GeoGebra, construam uma circunferência de centro O e um triângulo 
isósceles AOB, com os vértices A e B sobre a circunferência e um dos lados sobre um diâmetro da 
circunferência. Em seguida, determine a medida do ângulo AÔB. 

Gabarito das questões 

A medida determinada pelo software dependerá da construção realizada pelos alunos. A atividade 
visa à exploração do GeoGebra para que todos possam utilizar a ferramenta na evolução da 
aprendizagem. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Matemática – 9º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

Construindo um polígono com o Geogebra 

Referência do livro do aluno Unidade 6 

Bimestre 3º 

Duração 7 min 31 s 

Categoria Videoaula 

Tipo de licença  

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 

É permitida a adaptação e a criação a partir deste 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. 

Eixo e/ou Unidade temática Geometria 

Objetos de conhecimento 
(BNCC) 

Polígonos regulares 

Habilidades (BNCC) 
(EF09MA15) Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo 
para a construção de um polígono regular cuja medida do lado é conhecida, 
utilizando régua e compasso, como também softwares. 

 

Orientações didáticas 

Objetivo 

Por meio da exploração desse audiovisual, espera-se que os alunos possam: 

• construir um pentágono regular com o auxílio do GeoGebra. 

 

Sugestão de abordagem 

A duração prevista para a apresentação do vídeo e o desenvolvimento das atividades é de uma 

aula.  

Antes de assistir ao vídeo 

O material deve ser utilizado como ferramenta de apoio ao trabalho de sala de aula. Assim, é 

importante que o trabalho com polígonos regulares já tenha sido iniciado anteriormente. Se achar 

necessário, antes da exibição do vídeo relembre os passos para construir um pentágono regular 

utilizando régua e compasso. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Matemática – 9º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

Durante a exibição do vídeo 

Peça aos alunos que façam anotações, no caderno, sobre os símbolos dos botões e seus 

significados. Enfatize a importância da concentração para que, de fato, eles compreendam o conteúdo 

desenvolvido no vídeo e que estejam atentos a recursos como esconder objetos que são utilizados 

como construções auxiliares para que a figura construída apareça com mais nitidez na tela. 

Após assistir ao vídeo 

Peça aos alunos que apresentem suas dúvidas para que você possa verificar se eles 

compreenderam o que assistiram. Em seguida, reserve um tempo para que possam explorar alguns 

recursos do software construindo figuras e circunferências, com medidas determinadas ou não. 

 

Atividade complementar 

Em dupla, utilizando o GeoGebra e sem usar a ferramenta “Polígono”, construam um quadrado. 

Gabarito  

Para fazer a construção de um quadrado sem utilizar a ferramenta “Polígono”, os alunos podem 
construir uma circunferência de centro O, traçar um diâmetro dessa circunferência, determinando 
dois vértices do quadrado como os extremos do diâmetro e traçar a perpendicular a esse diâmetro 
passando por O. Usando a ferramenta “Intersecção de dois objetos”, é possível determinar a 
intersecção da reta traçada com a circunferência, determinando os outros dois vértices do 
quadrado. Depois, utilizando a ferramenta “Segmento”, basta unir os vértices para completar a 
construção. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Matemática – 9º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

Analisando gráficos na planilha eletrônica 

Referência do livro do aluno Unidade 8 

Bimestre 4º 

Duração 4 min 36 s 

Categoria Videoaula 

Tipo de licença  

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 

É permitida a adaptação e a criação a partir deste 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. 

Eixo e/ou Unidade temática Probabilidade e estatística 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Análise de gráficos divulgados pela mídia: elementos que podem induzir a erros de 
leitura ou de interpretação 

Habilidade (BNCC) 

(EF09MA21) Analisar e identificar, em gráficos divulgados pela mídia, os elementos 
que podem induzir, às vezes propositadamente, erros de leitura, como escalas 
inapropriadas, legendas não explicitadas corretamente, omissão de informações 
importantes (fontes e datas), entre outros. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

Por meio da exploração desse audiovisual, espera-se que os alunos possam: 

• explorar recursos da planilha eletrônica para organização de dados; 

• construir gráficos com base em dados inseridos na planilha eletrônica e analisar os gráficos 
construídos.  

 

Sugestão de abordagem 

A duração prevista para a apresentação do vídeo e o desenvolvimento das atividades é de uma 

aula.  

Antes de assistir ao vídeo 

O material deve ser utilizado como ferramenta de apoio ao trabalho de sala de aula. Assim, é 

importante que o trabalho com análise de gráficos tenha sido iniciado anteriormente. Como o trabalho 

com gráficos tem sido feito desde o 6º ano, a construção de gráficos não é o tema central do vídeo. Se 

achar necessário, relembre aos alunos como são inseridos dados de pesquisas na planilha eletrônica e 

como a construção de gráficos pode ser feita com esse recurso.  



 

 

Material Digital do Professor 

Matemática – 9º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

Durante a exibição do vídeo 

Peça aos os alunos que façam anotações sobre os símbolos e as funções da planilha eletrônica 

apresentados no vídeo. Se necessário, pause o vídeo para dar pequenas explicações. Sugira aos alunos 

que anotem as dúvidas mais complexas para que possam ser discutidas após a exibição do vídeo. 

Após assistir ao vídeo 

Peça aos alunos que apresentem suas dúvidas para que você possa verificar se eles 

compreenderam o que assistiram. Em seguida, permita-lhes que explorem o software construindo 

gráficos com dados pesquisados por eles em alguma das atividades desenvolvidas em sala de aula ou 

mesmo dados de atividades do livro impresso.  

 

Atividade complementar 

Proponha aos alunos algumas atividades para complementar o trabalho com a exploração do 

vídeo. Uma possibilidade é apresentar gráficos divulgados pela mídia, seja em revistas, jornais ou 

mesmo na internet, pedir aos alunos que identifiquem elementos que possam induzir a erros de 

interpretação nesses gráficos e, em seguida, propor a eles que reconstruam os gráficos apresentados 

de maneira que os elementos não mais possam induzir a erros, comparando o gráfico construído por 

eles com o gráfico veiculado pela mídia. 


