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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.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

 1 Introdução à Geometria Espacial
 1.1 Postulados da Geometria Plana
 1.2 Postulados da Geometria Espacial
 1.3 Propriedades Iniciais
 1.4 Construções

 2 Paralelismo
 2.1 Paralelismo de retas

 2.1.1 Construção de paralelepípedos
 2.2 Paralelismo de reta e plano
 2.3 Paralelismo de planos

 2.3.1 Construção de prismas
 2.3.2 Construção de pirâmides semelhantes

 2.4 Planos paralelos e proporcionalidade
 3 Perpendicularismo

 3.1 Perpendicularismo de reta e plano
 3.2 Planos perpendiculares

 4 Projeções, ângulos e distâncias



 4.1 Distância entre dois planos
 4.2 Plano mediador
 4.3 Distância de ponto a reta e de ponto a plano
 4.4 Distância entre retas
 4.5 Ângulo entre retas e entre reta e plano
 4.6 Ângulo entre planos
 4.7 Representação de retas
 4.8 Representação de planos

 5 Poliedros
 5.1 As primeiras relações
 5.2 Poliedros regulares

 6 Volumes e áreas
 6.1 Cilindros e cones
 6.2 Esfera

 7 Superfície e sólidos de revolução
 7.1 Área lateral e tronco de cone

 8 Ensino de Geometria Espacial
 8.1 Geometria Espacial no currículo escolar

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  da  disciplina  será  desenvolvida  através  de  aulas  expositivas
síncronas, com carga horária de 4ha por semana, nos horários disponibilizados pela
coordenação,  utilizando a plataforma de webconferência Google Meet ou RNP e
aulas assíncronas disponibilizadas no Portal Didático e terão carga horária de 6ha,
com média de 0,5ha por semana. Nos encontros síncronos serão apresentados e
discutidos os tópicos do conteúdo programático utilizando material preparado pelo
professor  e  obras  indicadas  na  bibliografia,  desde  que  possam  ser  acessadas
online.  Nas  aulas  assíncronas  serão  apresentadas  resoluções  de  exercícios  e
respostas  às  dúvidas  enviadas  pelos  discentes,  complementando  o  material
apresentado nos encontros síncronos. 
A  parte  prática,  correspondente  a  18ha,  será  realizada  pelo  discente  com  o
acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo docente através de fóruns no
Portal Didático e em atendimentos síncronos, agendados pelo docente em horários
diferentes das aulas síncronas, utilizando a plataforma de webconferência Google
Meet ou da RNP. 
Além dos encontros síncronos e aulas assíncronas, discentes e docente utilizarão
fóruns, chats, para trocarem opiniões e dúvidas sobre os conteúdos ministrados pelo
Portal  Didático da UFSJ. O Portal  Didático será utilizado também como meio de
divulgação,  pelo  docente,  dos  materiais  utilizados  nos  encontros  síncronos,
conteúdo das aulas assíncronas, listas de exercícios e materiais complementares. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

Com o objetivo  de avaliar  o  desempenho do discente,  serão  propostas  5(cinco)
atividades avaliativas sendo 02(duas) avaliações teóricas(P1 e P2), duas listas de
exercícios  teóricas(L1  e  L2)  e  um  trabalho  prático(T),  valendo  10,0(dez)  pontos



cada. A nota final do aluno será igual a 
NF=(N1+N2)/3 +NT/6 + (L1+L2)/12.

Caso NF<6,0, o discente poderá realizar uma avaliação substitutiva, conforme as
seguintes regras:

 A nota substituirá uma, e somente uma, das notas das avaliações teóricas(P1
e P2)  ou a da avaliação prática(T).  Esta escolha será feita pelo discente
antes da realização da prova substitutiva.

 O conteúdo da avaliação substitutiva será igual ao conteúdo da avaliação
escolhida pelo discente, caso seja teórica.  Se a avaliação escolhida for o
trabalho prático, a avaliação será sobre todo o conteúdo programático. 

As  avaliações  teóricas(P1 e  P2)  serão realizadas de maneira  síncrona entre  os
alunos, respeitando os horários disponibilizados pela coordenação, em datas que
serão  agendadas  no  primeiro  encontro  síncrono.  Para  a  realização,  o  docente
disponibilizará a avaliação em horário programado no Portal Didático e o discente
deverá enviar, em manuscrito, a resolução da avaliação em formato digital(foto ou
digitalizada) utilizando o Portal  Didático ou o endereço de e-mail  institucional  do
docente, logo após o término do tempo da avaliação, com carência de 30 minutos.
Alternativamente  ao  Portal  Didático,  o  docente  enviará  a  avaliação  no  hoário
programado  para  os  endereços  de  e-mail  disponibilizados  pelos  discentes.  O
docente  acompanhará  a  realização  das  avaliações  teóricas  por  meio  de
webconferência utilizando o Google Meet ou RNP, incluindo o tempo de carência. 
As listas de exercícios avaliativas, L1 e L2, serão disponibilizadas no Portal Didático
e o discente terá o prazo de 5(cinco) dias,  a contar da data de postagem, para
entregar, em manuscrito, a resolução em formato digital utilizando o Portal Didático
ou o endereço de e-mail institucional do docente. 
O trabalho prático, de tema versando sobre tópicos da ementa da disciplina, deve
ser entregue, em formato digital até o dia 04/12/2020, término do primeiro período
emergencial. O trabalho prático será individual. 

O discente  que  não  realizar  2(duas)  das  atividades  propostas  será  considerado
infrequente. 
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