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O estudo da trigonometria não se restringe somente a aplicações nos triângu-
los e demais polígonos. É uma parte da matemática que se desenrola por si 
só. O estudo dos ângulos tem vários desdobramentos.

A circunferência trigonométrica será a base para o estudo dos ângulos. Do-
minando suas definições e sua estrutura o aluno poderá expandir e dinamizar 
seus estudos. 

As resoluções de todos os exercícios indicados para a aula ou para casa cons-
tam nas páginas de 349 a 351 do Manual do professor. 

A circunferência trigonométrica 
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Elementos sem proporção entre si.
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 PÚBLICO-ALVO: 
Alunos da 2a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Transformar e relacionar as unidades de medidas de ângulos 

entre si.

 • Calcular o comprimento de um arco de circunferência.

 • Utilizar convenientemente as relações inseridas na circunferên-
cia trigonométrica.

 • Aplicar os conceitos de simetria na circunferência trigonométrica.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Geometria e medidas.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Caderno de anotações.

 • Recursos informacionais como computadores, notebooks, ta-
blets ou smartphones.

 • Internet.

 • Projetor multimídia. 

PREPARAÇÃO

 trigonometria iniciada agora será dedicada ao estudo dos ângulos, indepen-
dentemente de estar inserida em uma aplicação geométrica.

Neste primeiro capítulo será introduzida a circunferência trigonométrica, o do-
mínio de suas partes e aplicações sobre ela; o entendimento será fundamen-
tal para os próximos capítulos.

Apresente aos alunos a circunferência trigonométrica e informe que eles te-
rão que acompanhar as aulas expositivas, resolver os exercícios propostos, 
corrigir e tirar dúvidas dos exercícios, construir gráficos de funções, elaborar 
diferentes maneiras de resolver uma situação-problema e ainda trocar infor-
mações com o professor e com os colegas sobre o tema.
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O início de trigonometria será dedicado à transformação de unidades entre 
graus e radianos; para a maioria dos alunos essa medida é uma novidade, en-
tão procure conceituá-la bem e mostrar a relação entre os ângulos e os arcos 
definidos por ele.

Apresente como calcular o ângulo formado pelos ponteiros do relógio; mostre 
como funciona a velocidade de rotação do ponteiro dos minutos, que são 6°/
min e o das horas 0,5°/min, essas informações serão importantes para fazer 
a relação entre o tempo decorrido e o ângulo deslocado.

Use os exercícios resolvidos (páginas 9 e 11) para exemplificar esse novo 
conteúdo.

Os exercícios de 1 a 9 (página 12) são indicados como atividades para sala de 
aula e os de 10 a 14 (páginas 12 e 13) como tarefa de casa.

AULA 1

AULA 2 
Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se os 
alunos conseguiram realizá-los. Verifique se eles estão conseguindo transfor-
mar as unidades de ângulos convenientemente; essas transformações serão 
fundamentais para a sequência do conteúdo.

Esta aula será dedicada à continuidade do estudo da circunferência trigono-
métrica. Apresente os quadrantes e a distribuição dos números reais sobre a 
circunferência trigonométrica. Distribua os valores correspondentes a cada 
quadrante e mostre como posicionar cada ângulo.

Use o exemplo (página 14) e o exercício resolvido (página 15) para exemplificar.

Os exercícios de 15 a 17 (página 15) são indicados como atividades para sala 
de aula e os 18 e 19 como tarefa de casa.
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Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se os 
alunos conseguiram realizá-los. Verifique se eles estão conseguindo identifi-
car a qual quadrante pertence cada ângulo envolvido; se necessário, repita a 
distribuição dos reais na circunferência trigonométrica.

Inicie a aula utilizando a circunferência trigonométrica e aplicando a simetria 
dos ângulos. Mostre a simetria em relação ao eixo horizontal e ao vertical, 
chamando a atenção para a necessidade de encontrar as correspondências. 
Utilize os exemplos ao longo das páginas 16 e 17.

Os exercícios de 20 a 22 (página 17) são indicados como atividades para sala 
de aula e os 23 e 24 como tarefa de casa.

AULA 3 

Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se os 
alunos conseguiram realizá-los. Verifique se estão identificando as simetrias 
pertinentes à circunferência trigonométrica.

Utilize o Boxe Aplicações (páginas 18 e 19) para finalizar esse conteúdo.

Proponha o desafio (página 17) em sala e, após algum tempo e a mediação 
necessária, resolva-o com a sala. 

AULA 4

Transformam e relacionam as unidades de medidas de ângulos entre si?

Calculam o comprimento de um arco de circunferência?

Utilizam convenientemente as relações inseridas na circunferência trigono-
métrica?

Identificam os ângulos de cada uma dos quadrantes da circunferência trigo-
nométrica?

Aplicam os conceitos de simetria na circunferência trigonométrica?

Aplique meios de avaliação: trabalhos, discussão do tema em roda, aborda-
gem do conteúdo ensinado por meio de perguntas orais e ainda uma avalia-
ção escrita. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


