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APRESENTAÇÃO

1

A Trigonometria, entre todas as áreas da Matemática que contribuem para o 
conhecimento científico, é de fundamental importância para a Astronomia, 
o estudo do Universo, por exemplo. Registros e pesquisas arqueológicas in-
dicam que  já por volta de 4.000 a.C., na região da Mesopotâmia, o céu era 
observado com muito cuidado para que se pudesse entender o movimento 
de objetivos celestes visíveis a olho nu. Paralelamente, as estimativas de dis-
tâncias, tamanhos e posições já eram pensadas a partir dos triângulos, e os 
planetas conhecidos na época eram representados em círculos fracionados 
em bases iguais, usando a base 60. Ao longo do século 20, a Trigonometria se 
expandiu às outras ciências físicas, deixando de ser exclusiva dos avanços da 
Astronomia. Por outro lado, os avanços científicos e tecnológicos impulsiona-
ram as investigações sobre o Universo, contando com outros conhecimentos 
matemáticos além da Trigonometria.

Com os conhecimentos estudados nesta unidade, os alunos terão ferramentas 
para compreender e se apropriar dos conceitos da trigonometria e de situações da 
vida cotidiana, todas elas relacionadas de alguma forma a conceitos matemáticos.

 PÚBLICO-ALVO: 
Alunos da 2a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
8 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Apropriar-se progressivamente dos conceitos de trigonometria.

 • Conhecer as relações entre Trigonometria e funções, Geometria 
e números complexos.

 • Compreender e interpretar algumas informações de Trigonome-
tria, como as que envolvem cálculos relacionados.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Espaço e forma.

Trigonometria: arcos de circunferência  
e ciclo trigonométrico
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 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Giz.

 • Lousa.

 • Lápis.

 • Borracha.

 • Caneta.

 • Caderno.

 • Computador ou notebook.

 • Retroprojetor e acesso à internet com banda larga.

PREPARAÇÃO

A leitura em Matemática é importante para a continuidade dos estudos e para 
a inserção no mundo, da mesma forma saber produzir textos com presença 
da linguagem matemática também é muito importante. Assim, ao iniciar os 
estudos sobre trigonometria, serão analisadas situações do mundo com pro-
blemas próximos das necessidades do dia a dia e depois, aplicada em várias 
ciências, permitirá ao estudante se identificar como parte desse processo de 
construção de uma ciência. Não poupe exemplos para o assunto, podendo 
estes ser sugeridos pelos próprios alunos.

AULA 1

Leia a situação proposta (páginas 9 e 10), apresentando o gráfico e dizen-
do aos alunos os caminhos percorridos no capítulo para o alcance dos co-
nhecimentos sobre Trigonometria. Proponha que façam a leitura (página 10), 
individualmente, anotando as partes importantes e as dúvidas. Em seguida, 
faça uma revisão sobre razões entre as medidas de lados correspondentes 
de triângulos com um ângulo em comum/triângulos semelhantes e proponha 
alguns exercícios extras, além dos que se encontram nas páginas seguintes 
do livro. 
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AULA 2
 

Defina as razões trigonométricas, destacando as duas razões válidas para 
qualquer ângulo α (página 11) e explique o cálculo de seno, cosseno e tan-
gente (página 12). A seguir, peça que analisem os dois exercícios resolvidos 
(página 12) (R1 e R2). Após a análise e as dúvidas sanadas, proponha que re-
solvam os exercícios 1, 2, 3 e 5 do Fazer e Aprender (página 13) para aplicação 
dos conhecimentos relembrados e adquiridos.

AULA 3

Retome o conteúdo da última aula corrigindo na lousa os exercícios propostos na 
última aula, aproveitando a oportunidade para sanar as dúvidas que possam sur-
gir dos alunos. Dando continuidade ao conteúdo, a partir do exemplo do relógio, 
explane a noção de ângulos, ampliando o conhecimento dos alunos; percorrendo, 
também, a explanação de arco de circunferência, ângulo central, medida de arcos 
de circunferência, medida em graus e em radianos (páginas 13 a 16).

AULA 4

Inicie a aula relembrando os pontos fundamentais do conteúdo visto na última 
aula; organize a sala de aula em um grande círculo – facilitando seu acesso 
às mesas dos alunos, uma vez que estará dentro do círculo – e proponha aos 
alunos que resolvam os exercícios propostos (páginas 17 e 18). Lembre-os 
também que o De olho na resolução contém exemplos de exercícios resolvi-
dos que podem ser consultados em momentos de dúvidas que podem a vir 
surgir nas resoluções de novos exercícios. 

AULA 5
 

Com o auxílio do software GeoGebra, projetado na lousa, explane o Ciclo trigo-
nométrico (página 18) fazendo as anotações necessárias para um bom desen-
volvimento do conteúdo. Para a assimilação do conteúdo adquirido, faça a pro-
jeção dos exemplos (página 19), explicando-os e sanando possíveis dúvidas. 

AULA 6
 

Com o auxílio do software GeoGebra, projetado na lousa, explane o Arcos 
côngruos (página 20) fazendo as anotações necessárias para um bom de-
senvolvimento do conteúdo. Para a assimilação do conteúdo adquirido, faça 
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a projeção dos exercícios resolvidos (R6 e R7) (página 21) explicando-os e 
sanando possíveis dúvidas.

AULA 7
 

Aula destinada à resolução dos exercícios de 14 a 18 (página 22), seguidos da 
correção, criando, assim, espaço para a participação dos alunos e possíveis 
dúvidas a serem sanadas.

Proponha como atividade extraclasse, o Foco na Tecnologia (página 23) e 
Cálculo Rápido (página 24).

AULA 8
 

Proponha resolução dos exercícios 3 e 5 (página 25) para a finalização do 
capítulo; a seguir, faça a correção com a ajuda dos alunos.

Avalie a participação dos alunos, em duplas ou grupos, bem como a forma 
que se organizam para resolver as tarefas propostas. Elabore listas de exer-
cícios baseadas naqueles que já foram resolvidos, bem como uma avaliação 
geral sobre os assuntos estudados.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


