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APRESENTAÇÃO

1

O estudo da geometria analítica permite relacionar elementos da geometria 
plana com a álgebra; uma reta poderá ser relacionada a uma função, assim 
como uma circunferência e um ponto a um par ordenado no plano cartesiano.

O elemento mais simples trabalhado na geometria analítica é o ponto, com o 
par ordenado correto pode-se localizá-lo no plano; esse sistema é estendido a 
elementos de Georreferência, por exemplo, onde é possível determinar a posi-
ção de uma pessoa parada por meio de sua latitude e longitude.

As resoluções de todos os exercícios indicados para a aula ou para casa cons-
tam nas páginas de 313 a 318 do Manual do professor. 
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 PÚBLICO-ALVO: 

Alunos da 3a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 

6 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

 • Posicionar pontos no plano cartesiano.

 • Identificar um par ordenado.

 • Calcular a distância entre dois pontos.

 • Dar significado ao conceito de distância.

 • Determinar o ponto médio de um segmento.

 • Determinar o baricentro de um triângulo.

 • Verificar se três pontos estão alinhados. 

 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.

 • Papel milimetrado.
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Inicie esta primeira aula com um breve histórico da geometria analítica, utili-
zando para isso o Boxe Um pouco de história (páginas 7 e 8). Solicite que eles 
ampliem os relatos históricos sobre o tema na internet e apresentem na aula 
posterior.

Conceitue o plano cartesiano (página 8), mostrando cada um dos eixos e cada 
um dos quadrantes; em seguida, apresente o conceito de ponto e par ordena-
do, mostrando como se comporta um ponto em cada um dos quadrantes.

Utilize o exemplo 1 (página 8) e as observações (página 9) para aplicar os 
conhecimentos vistos até aqui.

Os exercícios de 1 a 7 (páginas 9 e 10) são indicados como atividades para 
sala de aula e os de 8 a 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 estão conseguindo aplicar os 
conceitos iniciais de geometria analítica; se necessário, apresente novamente 
como posicionar os pontos.

Esta aula será dedicada ao cálculo da distância entre dois pontos (páginas 10 
a 12). Mostre inicialmente a distância entre dois pontos que possuam a mes-
ma ordenada, como é o caso do exemplo 2 (página 10). Depois, com a mesma 
abscissa, como é o caso do exemplo 3 (página 11).

PREPARAÇÃO

Para abordar os conceitos iniciais de geometria analítica, que será trabalhado 
nos próximos quatro capítulos, faça uma relação entre as principais funções 
já vistas até aqui e seu gráfico correspondente. Mostre também como posi-
cionar um polígono num plano cartesiano a partir das coordenadas de seus 
vértices.

Se for conveniente, utilize o papel milimetrado para algumas representações.

Apresente aos alunos o conceito de ponto, em seguida 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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Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se os 
alunos conseguiram realizá-los. Verifique se há alguma dificuldade na aplica-
ção do teorema de Pitágoras nos exercícios.

Apresente como determinar o ponto médio de um segmento (página 14). As-
socie essa ideia com a “metade do segmento” em relação a cada uma das 
coordenadas dos pontos que estão nas suas extremidades.

Utilize os exemplos e o exercício resolvido (páginas 14 e 15) para aplicar esse 
tema.

Em seguida, mostre como encontrar o baricentro de um triângulo (páginas 15 
a 17). Recorde que o baricentro é o encontro das medianas de um triângulo. 
Se julgar viável apresentar a demonstração da relação do baricentro, ela cons-
ta nas páginas 16 e 17.

Mostre um caso de aplicação utilizando o exemplo 8 (página 17).

Os exercícios de 29 a 32 (página 17) e os de 40 a 42 (página 18) são indicados 
como atividades para sala de aula e os de 33 a 39 e 43 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 conseguiram determinar o ponto 
médio de um segmento e o baricentro de um triângulo.

Apresente os conceitos iniciais do alinhamento de três pontos (páginas 18 a 
20). Utilize o determinante da matriz 3 × 3 (página 19), analisando o fato de 
ser zero ou não. Como os alunos viram o cálculo do determinante de uma 
matriz 3 × 3 na 2a série do ensino médio, muitos podem não lembrar como 
calculá-lo; recorde como fazê-lo utilizando os exemplos 9 e 10 e os exercícios 
resolvidos (página 20).

O exercício 44 (página 21) é indicado como atividade para sala de aula e os de 
45 a 49 como tarefa de casa.

AULA 4

Em seguida, mostre como calcular a distância entre quaisquer dois pontos; 
mostre que esse cálculo é apenas uma aplicação do teorema de Pitágoras.

Utilize os exemplos (páginas 10 a 12) e o exercício resolvido (página 12) para 
aplicar o conceito de distância.

Os exercícios de 15 a 20 (página 13) são indicados como atividades para sala 
de aula e os 14 e de 21 a 28 como tarefa de casa.
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Posicionam os pontos no plano cartesiano?

Identificam um par ordenado?

Calculam a distância entre dois pontos?

Dão significado ao conceito de distância?

Determinam o baricentro de um triângulo?

Verificam se três pontos estão alinhados? 

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. 

Utilize a atividade 1 (página 299) das orientações didáticas como trabalho.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se os 
alunos conseguiram realizá-los. Muitos alunos podem apresentar dificulda-
des em calcular os determinantes apresentados; se necessário, faça novas 
aplicações.

Esta aula será dedicada à resolução de mais alguns exercícios sobre o tema 
visto.

Os exercícios de 50 a 53 (página 21) são indicados como atividades para sala 
de aula e os 54 e 55 como tarefa de casa.

Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se 
os alunos conseguiram realizá-los. Procure sanar as últimas dúvidas sobre 
alinhamento de pontos.

Utilize a atividade sugerida no Boxe Troque ideias (páginas 22 e 23), que mos-
tra como encontrar o circuncentro de um triângulo para ampliar o conheci-
mento. As instruções para sua utilização estão na página 295 das orientações 
didáticas.

Proponha o desafio (página 23) e, depois de mediação e tempo necessário, 
resolva-o com a turma.

AULA 5

AULA 6


