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EMENTA

Tratamento axiomático da geometria euclidiana plana: axiomas de incidência
e de ordem, axiomas de medição de segmentos, axiomas de medição de ângulos;
congruência; teorema do ângulo externo e consequências; o axioma das paralelas;
semelhança de triângulos; pontos notáveis do triângulo; desigualdades no triângulo;
perpendicularismo e paralelismo; o círculo e Polígonos; lugares geométricos. Áreas
de figuras geométricas. Geometria plana: 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.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

DATA CONTEÚDO
24/03 Segmentos, semi-retas, semi-planos e ângulos. Os Axiomas de Medição de
Segmentos.
25/03 Os Axiomas de Medição de Ângulos. Perpendicularismo (relação entre: retas,
semi-retas e segmentos).
31/03 O círculo: raio, cordas, interior e exterior do círculo. Conjuntos convexos.
01/04 Polígonos: Triângulos, Quadriláteros, Outros.
07/04 Classificação de triângulos quanto a medidas dos lados e ângulos. Critério de
congruência entre triângulos: os casos LAL, ALA, LLL.
08/04 Bissetriz, mediana e altura de um triângulo. Existência e unicidade da
perpendicular a uma reta passando por um ponto.
28/04 O Teorema do ângulo externo. O critério LAA de congruência entre triângulos.
29/04 O critério de congruência entre triângulos retângulos (cateto hipotenusa).
Existência de uma paralela a uma reta dada, por um ponto fora dela.



05/05 Exercícios
06/05 primeira avaliação
12/05 Desigualdade triangular.
13/05 Relações entre medidas de ângulos e lados de um triângulo. Reta tangente
por um ponto de um círculo.
19/05 O axioma das paralelas. A soma dos ângulos internos de um triângulo.
20/05 Outras consequências do axioma das paralelas.
26/05 Traçado das tangentes a um círculo.
27/05 Trapézio e paralelogramos: seus elementos e suas propriedades.
02/06 Teorema fundamental da proporcionalidade e o Teorema de Tales.
03/06 Semelhança entre triângulos e os critérios de semelhança.
09/06 Exercícios
10/06 Segunda avaliação
O Teorema de Pitágoras e seu recíproco. Relações métricas no triângulo retângulo.
Figuras semelhantes.
Posições relativas de retas e círculos. Ângulos inscritos num círculo.
23/06 Pontos notáveis de um triângulo: inscrição e circunscrição de círculos.
Polígonos regulares: inscrição e circunscrição.
24/06 Áreas de regiões poligonais. Os axiomas de área. Áreas de polígonos.
30/06 Comprimento de um círculo e de arcos de círculos.
01/07 Área do disco e do setor circular.
07/07 A relação entre semelhança e área.
08/07 Exercícios
14/07 Terceira avaliação
15/07 Revisão de provas
21/07 Prova substitutiva
22/07 Revisão da prova substitutiva.
Geometria plana: o seu lugar na Matemática.
Geometria plana: o seu lugar no currículo de Matemática, em particular nos
programas de Matemática dos anos finais do Ensino Fundamental.
Geometria plana: o seu lugar no currículo de Matemática, em particular nos
programas de Matemática do Ensino Médio.
Geometria plana: dificuldades de aprendizagem.

A carga horária necessária para repor as aulas dos dias de feriados e
recessos será reposta em dias e horários a combinar com os discentes da
disciplina.

OBJETIVOS

Compreender a Geometria como um sistema axiomático e dedutivo; revisar e
consolidar resultados da Geometria Plana, visando a proporcionar ao aluno uma
formação sólida para atuar na educação básica. Discutir sobre o ensino dos
conteúdos dessa disciplina na Escola Básica.

METODOLOGIA

 Aulas expositivas: o curso será ministrado por meio de aulas expositivas,
oportunidade em que os conteúdos programáticos serão desenvolvidos
paulatinamente.

 Outras atividades: alguns conteúdos da disciplina poderão ser trabalhados
pelos alunos, sob a orientação do professor e esses conteúdos também serão
considerados nas avaliações.

 Exercícios e aplicações: serão fornecidas aos alunos, listas de exercícios sobre



os conteúdos desenvolvidos.
 Atendimento extra-classe: Há a possibilidade de ter monitor para essa

disciplina. Além disso, o aluno também poderá tirar dúvidas diretamente com o
professor fora do horário de aula, em horário estabelecido para atendimento.

 Formato de oferta da unidades curricular: Presencial.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Serão aplicadas 03 avaliações, sendo: a primeira valendo 28 pontos, a segunda
valendo 33 pontos e a terceira valendo 33 pontos. Os demais 6 pontos serão
destinados para tarefas, que serão propostas ao longo da disciplina. O aluno terá
então 3 notas: nota 1(30 pontos, sendo 28 pontos da avaliação 1 e 2 pontos de
tarefas), nota 2(35 pontos, sendo 33 da avaliação 2 e 2 pontos de tarefas), nota 3(35
pontos, sendo 33 da avaliação 3 e 2 pontos de tarefas). O aluno será aprovado se a
soma das três notas for maior ou igual a 60 pontos. Haverá ainda uma avaliação
substitutiva, no final do período, incluindo todo o conteúdo da disciplina, para aqueles
alunos que não fizeram alguma das provas ou não atingiram nota aprobatória. A
prova substitutiva valerá 30 pontos se for substituir a nota 1 e 35 pontos se for
substituir a nota 2 ou 3. Se a nota da prova substitutiva, com seus respectivos
valores, for menor do que as notas 1, 2 e 3, as notas serão mantidas. Se a soma das
três maiores notas (nota 1, nota 2, nota 3 , prova substitutiva) for maior ou igual a 60,
o aluno será aprovado caso contrário será reprovado. (Reg. Geral - Art. 65).
As avaliações serão realizadas no horário de aula. Em todas as aulas haverá
chamada.
o aluno que faltar mais que 25% das aulas será reprovado.
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