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APRESENTAÇÃO

1

O estudo das sequências, progressões aritmética e geométrica, são de fun-
damental importância para a construção do pensamento abstrato, tanto de 
contagem, quanto de organização e identificação de padrões. Neste capítulo 
serão abordados exemplos e situações-problema que favorecem o aprendiza-
do e a fixação desses conceitos.

 PÚBLICO-ALVO: 
Alunos da 1a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
13 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Identificar sequências numéricas.

 • Determinar a lei de formação de uma sequência.

 • Identificar PA e PG.

 • Calcular termo geral e soma de uma PA e de uma PG.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Números e operações.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Giz.

 • Lousa.

 • Lápis.

 • Borracha.

 • Caneta.

 • Caderno.

Sequências, progressão aritmética e  
progressão geométrica
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PREPARAÇÃO

O assunto é longo e permite inúmeras associações entre si. Procure resolver 
com antecedência os exercícios e atividades propostas ao longo do capítulo. 
Valorize o trabalho em grupo para resolução de problemas, salientando que, 
embora em duplas, os alunos devem manter os registros em seus cadernos 
de maneira individual.

AULA 1

Inicie o assunto com a curva do floco de neve de Koch (página 142), em que 
uma sequência é criada a partir de um triângulo equilátero, passando a pri-
meira noção de sequência do capítulo, discutindo com os alunos sobre a 
construção dessas figuras.

Comece a tratar das sequências (página 143) e siga os exemplos, em que 
se mostram sequências com e sem leis de formação, bem como pode-se 
identificar essas leis. Defina, então, o conceito de sequência. Ao final do texto, 
associe uma função afim a uma sequência exemplificada.

AULA 2
 

Trabalhe a lei de formação ou expressão geral de uma sequência (página 
144). O texto trabalha com padrões que se pode identificar numa sequência e 
como se pode determinar uma expressão geral para esses padrões.

Apresente 3 métodos para a lei de formação da sequência: termo geral, fór-
mula de recorrência e propriedade exclusiva dos termos, utilizando exemplos 
para cada caso, conforme o texto.

Introduza o conceito de termos equidistantes dos extremos (página 146), des-
tacando que apenas sequências finitas apresentam termos equidistantes.

AULA 3

Utilize os exercícios resolvidos R1, R2 e R3 (página 146) para abordar alguns 
conteúdos estudados até o momento, lendo a problemática e as estratégias 
de suas resoluções.
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Proponha para os alunos, em duplas, resolverem os exercícios 1, 3, 5, 6, 8, 
11 e 13 (página 147), orientando-os a retornarem aos conceitos e exercícios 
resolvidos, se necessário.

AULA 4

Dedique esta aula parte a seção Entre saberes (página 148), que trata da se-
quência de Fibonacci. Leia, com os alunos, o texto da seção e explore essa 
sequência, construindo, no final da leitura, uma pesquisa e um mural com os 
resultados. A pesquisa dos alunos pode levar a diversas imagens e textos 
interessantes sobre a sequência de Fibonacci.

AULA 5
 

Inicie o estudo da progressão aritmética (página 149), abordando as sequ-
ências dadas como exemplos no início do texto e chegando à definição da 
progressão aritmética, como uma sequência com a soma constante de uma 
razão. Trabalhe exemplos sobre essa razão.

Defina a classificação e a média aritmética (página 150), elencando seus ele-
mentos e propriedades. Volte aos exemplos da página anterior e classifique 
com os alunos as progressões aritméticas apresentadas.

AULA 6
 

Utilize o exercício R5 (página 150) para fomentar o assunto sobre proprieda-
des da progressão aritmética. Proponha aos alunos a resolução dos exercí-
cios de 14 a 18 e 22 e 23. Auxilie o alunos com suas dúvidas e acompanhe o 
desenvolvimento da atividade.

AULA 7
 

Introduza a fórmula do termo geral de uma P.A. (página 151) e analise os exer-
cícios R6 a R10 (página 152) com os alunos, mostrando algumas aplicações 
práticas do termo geral. A ideia é apenas mostrar como o termo geral pode 
resolver essas situações.

Em seguida, proponha a resolução dos exercícios 24, 25, 29, 30 e 32 (pági-
na 152). A atividade pode ser em duplas. Procure avaliar se os alunos con-
seguem estabelecer a relação entre os exercícios resolvidos e os propostos, 
mostrando alguma autonomia de estudos.
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AULA 8
 

Estude a soma dos termos de uma P.A. (página 153), ilustrando o clássico 
exemplo de Gauss, ao somar a sequência de números naturais de 1 a 100. 
Posteriormente, defina a expressão geral da soma dos termos de uma P.A. A 
demonstração da expressão encontra-se no decorrer do texto. 

Utilize o exercício R11 (página 155) como exemplo e proponha a resolução 
dos exercícios 37, 39, 41, 43, 47, 49 e 51. Os alunos devem iniciar a tarefa em 
sala e terminar em casa, se necessário. Oriente os alunos a verificarem as 
definições e os exercícios resolvidos como auxílio para resolver os exercícios.

AULA 9
 

Dedique o início da aula para corrigir, se preciso, alguns exercícios deixados 
para casa e também verificar se os alunos os terminaram, bem como suas 
dificuldades durante a atividade.

Inicie o estudo da progressão geométrica (página 156), ilustrando algumas 
sequências iniciais e procurando encontrar um termo geral.

Defina o conceito de progressão geométrica e sua razão. Ao final do texto, 
ilustre alguns exemplos e classifique as progressões geométricas de acordo 
com a definição.

Estude a classificação (página 157) e a média geométrica (página 158), pro-
curando acompanhar os conceitos com exemplos numéricos para melhor en-
tendimento dos alunos.

AULA 10
 

Utilize os exercícios R15 e R16 (página 158) como exemplos para que os alu-
nos possam resolver os exercícios propostos 52, 53, 55, 56 e 58. Os exercícios 
podem ser feitos em duplas.

Ao final da aula, utilize o Boxe Invente você (página 159) para discutir com 
a turma as sequências que não se caracterizam  como P.G., reforçando sua 
definição.

AULA 11
 

Defina a fórmula do termo geral de uma P.G. (página 159). Reserve 20 minu-
tos para os alunos lerem, em duplas, os exercícios resolvidos (página 160) e 
proponha a resolução dos exercícios 59, 60, 61, 62 e 64 (página 161).
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O exercício 64 introduz a interpolação de meios geométricos em uma P.G.; se 
necessário, oriente os alunos sobre como trabalhar com essa definição, citan-
do algum exemplo ou resolvendo um dos itens da questão.

AULA 12
 

Estude a soma dos n primeiros termos de uma P.G. (página 161). Ao decorrer 
do texto, encontram-se diferentes maneiras de representar a soma desses 
termos, bem como a demonstração da expressão geral. Defina a soma dos n 
primeiros termos de uma progressão geométrica.

O exercício R23 (página 162) é um simples exemplo de como aplicar a fórmu-
la aprendida. Proponha aos alunos a resolução dos exercícios 69, 70, 72, 75 e 
77 (página 164). Acompanhe o desenvolvimento da atividade e procure sanar 
as possíveis dúvidas que os alunos possam apresentar.

AULA 13
 

Inicie o estudo da soma dos termos de uma P.G. infinita (página 164). Através 
de uma tabela e representações gráficas, pode-se analisar duas sequências 
e observar seus comportamentos. Defina, após análise dessas sequências e 
suas convergências, o termo geral da soma de uma P.G. infinita. 

Utilize os exercícios R26 e R27 (página 166) para ilustrar aplicações práticas 
da soma dos termos de uma P.G. infinita. Proponha a resolução dos exercí-
cios de 78 a 82 (página 167). Os alunos podem consultar os exercícios resolvi-
dos anteriores para elaborarem suas resoluções, tomando-os como exemplo. 

Verifique se os alunos participaram de maneira satisfatória das aulas, bem 
como realizaram as tarefas deixadas para casa. Como existe uma grande 
quantidade de exercícios, selecione alguns para tomar como material avaliati-
vo. Elabore uma avaliação geral sobre os temas abordados.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


