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PLANO DE AÇÃO 15
INTRODUÇÃO:

Esse plano de aula terá como objetivos: identificar a interdependência entre
duas grandezas e representá-las em um sistema de coordenadas cartesianas; produzir,
ler, analisar e interpretar gráficos que representam funções afins e estudar os sinais da
função. Como procedimentos, faremos a exploração do significado de função no
cotidiano e em contextos matemáticos e também a identificação e representação gráfica
de uma função afim.

ATIVIDADE I – CONSTRUÇÃO DE GRÁFICO
Tempo de duração:

2 horas/aulas
Recursos:

Folha de atividades; notebook do professor com datashow,: calculadoras e folhas de
papel quadriculado.
Organização da turma:

Turma disposta em pequenos grupos ( 2 ou 3 alunos ), propiciando um trabalho
organizado e colaborativo.
Objetivos:
Estudar o conceito de função, variável e gráfico de uma função

Habilidade relacionada:
– Analisar crescimento/decrescimento, zeros de funções reais apresentadas em
gráficos.
– Reconhecer o gráfico de uma função a partir da sua lei de formação.
– Estabelecer relações entre gráficos de funções.

PASSO A PASSO DA ATIVIDADE:
1-Exibição de slides (com o software Power Point) com exemplos de tabelas que
demonstram as relações entre duas grandezas variáveis, realizando uma revisão sobre
grandezas diretamente e inversamente proporcionais.
2- Dar exemplos de situações que envolvam função, como:
- O comprimento de uma barra de ferro é dado em função da temperatura, pois o
ferro se dilata quando aquecido.
- O preço a ser pago por uma ligação telefônica é dado em função do tempo que se
fala ao telefone.
- O consumo do combustível de um veículo é dado em função de um percurso
percorrido.
- Quando ingerimos bebida alcoólica, a concentração de álcool no sangue é dada em
função da quantidade de bebida consumida.
3- Mostrar aos alunos o Plano cartesiano.

4-Entrega-se o papel quadriculado aos alunos, para que possam fazer a construção dos
eixos ordenados. Pede–se para que dobrem a folha quadriculada na metade e depois,
que a dobrem novamente pela metade, formando assim os quatro quadrantes. Solicita-se
que sejam traçados os eixos nas dobras do papel, transformando em um eixo de
coordenadas cartesianas. Faz-se com que identifiquem os quadrantes P(x,y);

5-Uma folha de atividade.

a) Quais são as grandezas envolvidas?
b) Qual é a variável dependente e a independente?
c) Qual é a lei de formação da função?
d) Construa o plano cartesiano e monte a representação gráfica desta função.
Atividade II – Interpretando gráfico de uma função afim.
Tempo de duração:
1 hora/aula
Recursos:

Folha de atividades, uma folha de papel quadriculado/milimetrado, régua, lápis/caneta

Organização da turma:

Turma disposta em pequenos grupos ( 2 ou 3 alunos ), propiciando um trabalho
organizado e colaborativo.

Descrição : A atividade a seguir complementa a seção 1 do material do aluno,
apresentando mais exemplos da utilidade dos gráficos para interpretar

situações.

Também sugere questões e reflexões que levam os alunos a observarem e interpretarem
as informações contidas nos gráficos dados.
A atividade, inicialmente, propõe a interpretação da situação representada por gráfico,
que consta da folha de atividades. Com os dados apresentados no gráfico, alunos serão
convidados a responderem às questões que também se encontram na folha de atividades
e, posteriormente, a ampliarem as discussões.

ATIVIDADE III – Transporte via táxi
Tempo de duração:
1 hora/aula
Recursos:

Folha de atividades, uma folha de papel quadriculado/milimetrado, régua, lápis/caneta

Organização da turma:
Turma disposta em pequenos grupos ( 2 ou 3 alunos ), propiciando um trabalho
organizado e colaborativo.
Descrição :
A atividade a seguir apresenta mais uma situação-problema, que envolve a utilidade
dos gráficos para interpretar situações cotidianas. Ela complementa a seção Mãos à
obra! , do material do aluno, retomando um exemplo explorado na unidade anterior e
apresentando um passo a passo para a construção do gráfico de uma função afim.
O professor dará um tempo aos alunos para analisarem a situação problema e orientá-los
a responderem às questões propostas na folha de atividades, mediando a discussão, se
necessário. Depois pedirá aos alunos que peguem uma folha de rascunho, o papel
milimetrado e tentem construir o gráfico da função, que representa a situação
apresentada a partir dos passos descritos. Ao final da atividade, promoverá um debate
com base nos resultados obtidos.

ATIVIDADE IV – EMPRESA DE CÓPIAS

Tempo de duração:
1 hora/aula
Recursos: Recursos:

Folha de atividades e lápis/caneta

Organização da turma:

Turma disposta em pequenos grupos ( 2 ou 3 alunos ), propiciando um trabalho
organizado e colaborativo.

Descrição :
Esta atividade convida os alunos a investigarem informações sobre uma função que
representa uma situação-problema. A investigação será feita a partir do gráfico da
função.
O professor convidará os alunos a analisarem o gráfico e os orientará a responderem às
questões propostas a partir das informações obtidas pelo gráfico.

Avaliação:
1ª ETAPA
A avaliação será feita de forma geral, observando o desempenho do aluno na execução
do trabalho, das tarefas e atividades individuais ou em grupos.
Quanto a cada um dos objetivos propostos, avaliarei o aluno da seguinte forma:


Se ele consegue analisar os dados nas tabelas e, em seguida, construir gráficos
tanto em questões diretas, quanto nas contextualizadas.



Se consegue caracterizar o conceito de função.



Se é capaz de interagir com os colegas, de modo a construir seus conhecimentos.

2º ETAPA
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