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EMENTA

Introdução à geometria espacial, paralelismo, perpendicularismo e posições
relativas; distâncias e ângulos no espaço; poliedros, poliedros regulares, prismas e
pirâmides; cilindros e cones de revolução; esferas; projeções, visando proporcionar
ao aluno uma formação sólida para atuar na educação básica. Geometria espacial: o
seu lugar na Matemática e no currículo de Matemática, em particular nos programas
de Matemática dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, tendo em
conta orientações curriculares nacionais e internacionais; dificuldades de
aprendizagem nesses temas.

CRONOGRAMA

15/08: Apresentação do Plano de Ensino, enfatizando a metodologia e os
instrumentos de avaliação; Introdução à Geometria Espacial.

16/08: Postulados da Geometria Plana; Postulados da Geometria Espacial;
Propriedades Iniciais.

22/08: Construções.

23/08: Resolução de exercícios

29/08: Paralelismo; Paralelismo de retas; Construção de paralelepípedos.

30/08: Paralelismo de reta e plano; Paralelismo de planos; Construção de prismas.

05/09: Construção de pirâmides semelhantes; Planos paralelos e proporcionalidade.

06/09: Perpendicularismo; Perpendicularismo de reta e plano; Planos



perpendiculares.

12/09: Resolução de exercícios.

13/09: Projeções, ângulos e distâncias; Distância entre dois planos; Plano mediador;
Distância de ponto a reta e de ponto a plano.

19/09: Distância entre retas; Ângulo entre retas e entre reta e plano; Ângulo entre
planos.

20/09: Representação de retas; Representação de planos.

26/09: Resolução de exercícios.

27/09: Avaliação.

03/10: Poliedros; As primeiras relações; Poliedros regulares.

04/10: Poliedros regulares

10/10: Volumes e áreas

11/10: Volumes e áreas de cilindros e cones.

17/10: Volume e área da esfera.

18/10: Superfície e sólidos de revolução.

24/10: Superfície e sólidos de revolução.

25/10: Área lateral e tronco de cone.

31/10: Resolução de exercícios.

01/11: Avaliação.

07/11: Análise de sequências de ensino de geometria espacial na escola básica.

08/11: Análise de sequências de ensino de geometria espacial na escola básica.

21/11: Análise de sequências de ensino de geometria espacial na escola básica.

22/11: Metodologias ativas no ensino de geometria na escola básica.

28/11: Metodologias ativas no ensino de geometria na escola básica.

29/11: Tópicos de história da geometria para uso em sala de aula na escola básica.

05/12: Tópicos de história da geometria para uso em sala de aula na escola básica.

06/12: A geometria no currículo escolar.

12/12: A geometria no currículo escolar.



13/12: Avaliação

19/12: Avaliação substitutiva

20/12: Encerramento

OBJETIVOS

Estudar as propriedades das figuras geométricas espaciais com rigor
matemático, aperfeiçoando a visão tridimensional de objetos geométricos. Discutir
sobre o ensino dos conteúdos dessa disciplina na Escola Básica.

METODOLOGIA

A parte teórica do conteúdo proposto será desenvolvida por meio de aulas
expositivas, com incentivo dos trabalhos em grupos na sala de aula para resolução
de exercícios e estudo dos textos constantes na bibliografia indicada. A parte prática
deverá contemplar aspectos do ensino da geometria na escola básica que serão
explorados por meio de debates, apresentação de seminários e sessões plenárias.
Durante todo o curso, os alunos serão incentivados a dialogar com os pares, a
exporem suas ideias e suas dúvidas, a refletir sobre os conteúdos trabalhados e
confrontar diferentes pontos de vista a respeito do ensino da geometria na educação
básica.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

Os alunos serão avaliados através dos seguintes instrumentos:

- 3 avaliações teóricas, individuais, que valerão 10 pontos cada;

- 1 avaliação voltada para a prática pedagógica na escola básica, que deverá ser
realizada em grupo e que valerá 10 pontos.

A nota final será a média aritmética das notas obtidas nessas avaliações. Será
aprovado o aluno que obtiver média igual ou superior a 6 e 75% de frequência às
aulas. Ao final do semestre, o aluno poderá fazer uma avaliação substitutiva, que
versará sobre temas tratados durante o semestre. Caso seja favorável ao aluno, a
nota dessa avaliação deverá substituir a menor das notas obtidas nas avaliações
teóricas individuais, servindo assim, para elevar a sua média final.
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