
Matemática para compreender o mundo
Matemática
Volume 3 – Capítulo 4

APRESENTAÇÃO

1

O estudo da Geometria Analítica é iniciado com o estudo de pontos. É im-
portante que os conceitos estudados neste capítulo fiquem claros para os 
alunos, pois eles continuarão utilizando-os no decorrer do estudo desta área.

 PÚBLICO-ALVO: 
Alunos da 3a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
5 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Localizar pontos no plano.

 • Calcular distância entre dois pontos.

 • Determinar as coordenadas do ponto médio de um segmento.

 • Determinar as coordenadas do baricentro de um triângulo.

 • Calcular a área de um triângulo por meio da geometria analítica.

 • Aplicar o conceito de condição de alinhamento em exercícios.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Números e operações.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Giz.

 • Lousa.

 • Lápis.

 • Borracha.

 • Caneta.

 • Caderno.

 • Retroprojetor.

Estudo analítico do ponto
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PREPARAÇÃO

Explique aos alunos que a Geometria Analítica é a área da matemática que 
relaciona a álgebra e a geometria plana, isto é, será feito o estudo de figuras 
planas no plano cartesiano.

AULA 1 

Faça uma revisão dos conceitos de probabilidade: experimentos aleatórios, 
espaço amostral e evento. Utilize o exercício R1 (página 55) como exemplo. 
Solicite que os alunos resolvam, em sala, os exercícios 1, 3 e 4 (página 55).

AULA 2

Retome com os alunos as cevianas de um triângulo (mediana, bissetriz e 
altura) e os pontos notáveis (baricentro, incentro e ortocentro); se achar 
conveniente, retome mediatriz e circuncentro. Em seguida, apresente 
como calcular as coordenadas do baricentro, por meio da geometria ana-
lítica. Utilize os exercícios R2 e R3 (página 81) como exemplo e peça que 
eles resolvam os exercícios (página 82). Para casa, peça que leiam a seção 
Foco na leitura (página 82) e verifiquem se compreendem a resolução do 
exercício. Caso tenham dúvidas, peça que anotem para serem tiradas na 
próxima aula.

AULA 3

Verifique se os alunos tiveram dúvidas na atividade para casa e resolva o 
que for necessário. Demonstre a fórmula para determinar a distância entre 
dois pontos e aplique a fórmula com exemplos. A resolução do exercício 
R6 é importante para mostrar aos alunos uma aplicação do conteúdo que 
está sendo visto. Finalize a aula apresentando o cálculo da área de um 
triângulo, por meio da geometria analítica e resolva o exercício R8 (página 
86), como exemplo.
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AULA 4

Reserve esta aula para a resolução de exercícios. Aulas assim são importan-
tes para que os alunos tirem suas dúvidas no momento em que aparecem e 
para que você possa perceber como está a evolução da turma com o conteú-
do estudado. Solicite a resolução dos exercícios 15, 16, 17, 19, 20, 22 (página 
85) e os exercícios 24 e 26 (página 88). Se achar conveniente, peça que eles 
façam em folha à parte e entreguem no final da aula. Como lição de casa, 
solicite a leitura (páginas 87 e 88) (Condição de alinhamento de três pontos) e 
resolvam os exercícios 28, 29, 31 e 32 (página 88). É importante que os alunos 
saibam “ler matemática”.

AULA 5

Verifique se os alunos entenderam a teoria passada como lição de casa, faça 
a formalização necessária e corrija os exercícios que forem necessários. So-
licite que os alunos resolvam os exercícios da seção Cálculo rápido (página 
90). Sempre que oportuno, utilize os exercícios desta seção para desenvolver 
o raciocínio do aluno. Finalize a aula como o texto da seção Mundo Plural; eles 
poderão perceber uma utilização dos conteúdos estudados.


