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EMENTA

1. Construções Elementares com régua e compasso
1.1. Formulação do problema de uma construção com régua e compasso;
1.2. “Axiomas de continuidade”;
1.2.1. “Axioma” (Interseção reta-círculo);
1.2.2. “Axioma” (Axioma dos dois círculos).
1.3. Construções elementares: transporte de segmentos, ângulos e triângulos;
traçado de perpendiculares; traçado da bissetriz de um ângulo;
1.4. Construção de triângulos, sendo conhecidas as medidas de três de seus
elementos (LLL, LAL, ALA e LAA);
1.5. Traçado de paralelas I;
1.6. Traçado de paralelas II;
1.7. Operações com ângulos: bissecção, trissecção de alguns ângulos e outras;
1.8. Traçado das tangentes a um círculo;
1.9. Construção de quadriláteros e de polígonos de 2n lados a partir do polígono de
n lados;
1.10. Divisão de segmentos em partes congruentes;
1.11. Construção de segmentos proporcionais (3a. e 4a. proporcional);
1.12. Construção do arco capaz;
1.13. Construção: inscrição e circunscrição de polígonos regulares;

2. Construções Geométricas
2.1. Expressões algébricas;
2.2. Seção áurea e aplicações: construção do decágono e pentágono;



2.3. Lugares geométricos.

3. Construções Geométricas com Softwares Matemáticos
3.1. Construção de triângulos, sendo conhecidas as medidas de três de seus
elementos (LLL, LAL, ALA e LAA);
3.2. Traçado de paralelas I;
3.3. Traçado de paralelas II;
3.4. Operações com ângulos: bissecção, trissecção de alguns ângulos e outras;
3.5. Traçado das tangentes a um círculo;
3.6. Construção de quadriláteros e de polígonos de 2n lados a partir do polígono de n
lados;
3.7. Divisão de segmentos em partes congruentes;
3.8. Construção de segmentos proporcionais (3a. e 4a. proporcional);
3.9. Construção do arco capaz;
3.10. Construção: inscrição e circunscrição de polígonos regulares.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Construções geométricas com régua e compasso;
2. Construções Geométricas com softwares matemáticos.

OBJETIVOS

Construir e investigar objetos geométricos de forma interativa, dinamizando o estudo
da Geometria Plana, Geometria Analítica, Trigonometria, Funções e Geometria
Espacial, utilizando o ambiente informático Cabri-géomètre II, levar os alunos a
investigar propriedades geométricas por meio do movimento de figuras, executar e
justificar algumas construções geométricas básicas, com o uso de régua e
compasso.

METODOLOGIA

A primeira e segunda semanas acontecerá 4 encontros síncronos:

Encontro síncrono 1) Apresentação do curso

Encontro síncrono 2) Contextualização histórica

Encontro síncrono 3) Introdução ao LATEX: apresentação de comandos básicos do LATEX.

Encontro síncrono 4) Introdução ao Geogebra: apresentação de comandos básicos do
Geogebra.

O resto do curso segue em duas etapas. Em cada etapa, a turma será dividida em duplas.

Semanalmente, cada dupla ficará responsável por uma construção geométrica. A dupla
escreverá um texto no LATEX num documento compartilhado (utilizando o editor de LATEX
on line e colaborativo Overleaf https://pt.overleaf.com/) que descreverá os passos da
construção e a demonstração matemática que justifica a construção. Semanalmente, serão
dois horários assíncronos das duplas para preparação (construção e justificativa escritas no
LATEX) e um encontro síncrono, com a participação da professora, para tirar dúvidas e
finalizar o trabalho semanal.

Na sétima e na décima segunda semana, cada dupla apresentará (via Google meet) uma de



suas construções da etapa (e sua justificativa) aos demais alunos e professora em aula
síncrona, utilizando como recurso gráfico o software matemático Geogebra.

Na semana anterior às semanas de apresentação de trabalhos, haverá a semana de
preparação da aula com dois encontros assíncronos com as duplas para preparação e um
encontro síncrono para tirar dúvidas e finalizar o trabalho.

Com 12 semanas de período remoto emergencial então serão 6 construções escritas no
LATEX e 2 apresentações para cada aluno.

Recursos tecnológicos:

Google meet, Overleaf e Geogebra.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

Controle de frequência:

A presença se dará pela conclusão do texto da construção geométrica pela dupla
semanalmente. Cada texto será uma atividade e serão 6 atividades.

Avaliação:

Cada apresentação valerá 5 pontos. Cada aluno realizará duas apresentações,
somando 10 pontos.
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