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APRESENTAÇÃO

1

Após o estudo das funções polinomiais, os alunos irão conhecer as funções 
trigonométricas

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

 DURAÇÃO: 
5 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Retomar as funções trigonométricas e seus gráficos.

 • Retomar a redução de um ângulo ao 1o quadrante.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Números e operações/Espaço e forma.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Giz.

 • Lousa.

 • Lápis.

 • Borracha.

 • Caneta.

 • Caderno.

 • Retroprojetor.

 • Computador ou notebook.

Funções trigonométricas



2 Matemática para compreender o mundo | Matemática | Volume 3  – Capítulo 11

PREPARAÇÃO

É importante verificar com os alunos os conhecimentos prévios sobre a tri-
gonometria no triângulo retângulo. Esses conceitos são essenciais para o de-
senvolvimento das próximas aulas.

AULA 1

Inicie o conteúdo com a leitura do texto (página 243) para apresentar aos 
alunos o conteúdo que será estudado: as funções trigonométricas. A contex-
tualização é importante para mostrar aos alunos a origem do conteúdo estu-
dado. Em seguida, retome a ideia de seno, cosseno e tangente no triângulo 
retângulo e seus valores para os ângulos notáveis. 

AULA 2

Retome o ciclo trigonométrico e como localizar pontos. Retome também a 
transformação de graus em radianos e vice-versa. Ilustre os gráficos das fun-
ções seno, cosseno e tangente. Se houver disponibilidade, utilize o software 
Geogebra (disponível para download em: https://www.geogebra.org/downlo-
ad) e apresente o gráfico e suas variações. É importante que os alunos per-
cebam a periodicidade dessas funções para explicar fenômenos periódicos 
como o movimento das marés, por exemplo. Resolva os exercícios R1 e R2 
(página 234) e peça, como lição de casa, os exercícios 1 a 7 (página 235).

AULA 3

Verifique a lição de casa e tire as dúvidas que surgiram. Em seguida, peça que 
os alunos resolvam os exercícios 8 a 10 (página 235). Discuta a resolução 
com os alunos permitindo que eles contem como resolveram.

AULA 4

Utilize o texto (página 236) para relacionar matrizes e trigonometria. É impor-
tante que os alunos percebam as relações entre as áreas da própria matemá-
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tica. Em seguida, retome a redução de ângulo ao primeiro quadrante e peça 
que os alunos resolvam os exercícios 11, 12, 17 e 18 (página 241).

AULA 5

Por fim, aborde o tópico 4: Arcos complementares e suplementares e seus 
exercícios. Se houver mais uma(duas) aula(s) disponível(eis), peça que os alu-
nos resolvam, em grupos os exercícios (páginas 245 e 246).


