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APRESENTAÇÃO

1

A trigonometria é um campo de muita aplicação na matemática, inicialmente 
usa-se trigonometria no triângulo retângulo, mas ela pode ser aplicada em 
qualquer tipo de triângulo, basta estabelecer algumas relações para isso.

Neste capítulo será estudada a lei dos senos e dos cossenos, onde a do seno 
tem uma importante relação com a circunferência onde o triângulo está ins-
crito e a do cosseno tem grande aplicação na física, quando se pretende so-
mar vetores.

As resoluções de todos os exercícios indicados para a aula ou para casa cons-
tam nas páginas de 356 a 360 do Manual do professor. 

Trigonometria em triângulos quaisquer
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 PÚBLICO-ALVO: 
Alunos da 2a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Aplicar a lei dos senos.

 • Identificar os elementos do triângulo para aplicar a lei dos senos.

 • Aplicar a lei dos cossenos.

 • Identificar os elementos do triângulo para aplicar a lei dos 
cossenos.

 • Interpretar um contexto e empregar a estratégia correta para 
sua solução. 

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Geometria e medidas.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Caderno de anotações.

 • Recursos informacionais como computadores, notebooks,  
tablets ou smartphones.

 • Internet.

 • Projetor multimídia. 
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Inicialmente apresente a lei dos senos (página 34) aos alunos. Julgue se é 
conveniente fazer sua demonstração ou apenas empregar a relação em al-
guns exemplos, como o da página 35 e os exercícios resolvidos (páginas 35 
e 36).

Apresente a relação entre a lei dos senos e o diâmetro da circunferência cir-
cunscrita ao triângulo.

Os exercícios de 1 a 6 (página 36) são indicados como atividades para sala de 
aula e os de 7 a 11 (páginas 36 e 37) como tarefa de casa.

AULA 1

PREPARAÇÃO

Neste capítulo serão apresentadas as leis dos senos e dos cossenos. Para a 
correta aplicação os alunos deverão ter as relações claras em mente e saber 
diferenciar quando se aplica cada lei.

Esse tema trata novamente de geometria plana. Se for necessário resgatar 
algum conteúdo do ano anterior faça-o de maneira breve para auxiliar a con-
dução correta da solução dos exercícios.

Apresente aos alunos as leis dos senos e dos cossenos e informe que eles 
terão 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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Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se os 
alunos conseguiram realizá-los. Verifique se eles estão conseguindo relacio-
nar os elementos necessários para as aplicações da lei dos cossenos.

Esta aula será dedicada ao trabalho com o Boxe Troque ideias (páginas 41 
e 42), que envolve demonstrações gerais dentro de geometria plana. As ins-
truções auxiliares para sua utilização estão na página 327 das orientações 
pedagógicas. 

Os exercícios de 22 a 25 (páginas 42 e 43) são indicados como atividades 
para sala de aula e os de 26 a 28 como tarefa de casa.

AULA 3 

Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se os alunos con-
seguiram realizá-los. Verifique se estão conseguindo diferenciar quando aplicar cada lei e 
ao identificá-la elencar os elementos necessários com clareza.

Proponha o desafio (página 43) em sala e, após algum tempo e a mediação 
necessária, resolva-o com a sala. 

AULA 4

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 empre-
gar corretamente a lei dos senos, sempre elencando de maneira correta os 
elementos a serem utilizados. 

Esta aula será dedicada à lei dos cossenos. A demonstração que consta na 
página 38 é mais complicada que a da lei dos senos, verifique se é convenien-
te demonstrá-la ou apenas aplicar em alguns exemplos.

Por conta de a lei dos cossenos ser uma relação que envolve mais elementos, 
procure identificar cada um com bastante clareza e repetir essa orientação se 
julgar necessário.

Utilize o exemplo e o exercício resolvido (página 39) para guiar os alunos 
quanto às próximas atividades.

Os exercícios de 12 a 17 (página 40) são indicados como atividades para sala 
de aula e os de 18 a 21 (páginas 40 e 41) como tarefa de casa.
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Aplicam a lei dos senos?

Identificam os elementos do triângulo para aplicar a lei dos senos?

Aplicam a lei dos cossenos?

Identificam os elementos do triângulo para aplicar a lei dos cossenos?

Interpretam um contexto e empregam a estratégia correta para sua solução? 

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


