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1 Ementa

O componente curricular aborda os principais conteúdos da Geometria Plana com o trata-
mento analítico. Nele, conteúdos como pontos, retas e cônicas serão tratados em conexão com
os componentes curriculares de Geometria e de Desenho Geométrico ao abordar como conec-
tar construções, demonstrações e representação algébrica de objetos geométricos. Além disso,
haverá uma abordagem metodológica para o ensino da Geometria Analítica uma vez que esta
é um dos componentes obrigatórios no programa do terceiro ano do Ensino Médio levando os
alunos a analisarem aspectos da aplicação de tais conteúdos num curso da Educação Básica.
Será feita uma abordagem histórica da Geometria Analítica Plana em conexão com a disciplina
de História da Matemática.

2 Objetivos

2.1 Geral

O componente curricular aborda os principais conteúdos da Geometria Plana com o trata-
mento analítico. Nele, conteúdos como pontos, retas e cônicas serão tratados em conexão com
os componentes curriculares de Geometria e de Desenho Geométrico ao abordar como conec-
tar construções, demonstrações e representação algébrica de objetos geométricos. Além disso,
haverá uma abordagem metodológica para o ensino da Geometria Analítica uma vez que esta
é um dos componentes obrigatórios no programa do terceiro ano do Ensino Médio levando os
alunos a analisarem aspectos da aplicação de tais conteúdos num curso da Educação Básica.
Será feita uma abordagem histórica da Geometria Analítica Plana em conexão com a disciplina
de História da Matemática.

2.2 Especí�cos

• Apresentar os objetos matemáticos ponto, reta e curvas cônicas por meio de sua repre-
sentação algébrica;

• Fazer uma análise crítica do ensino da Geometria Analítica na Educação Básica;

• Conectar as representações algébricas com as representações grá�cas e demonstrações
apresentadas pelas disciplinas de Geometria e Desenho Geométrico.

• Contribuir com o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para que o
professor atue na educação básica ensinando geometria;



• Levar o futuro professor a valorizar o ensino da Geometria na Educação Básica.

3 Conteúdos

I- Reta:

1. Equações geral, reduzida, paramétrica e segmentária;

2. Intersecção e posição relativa entre retas;

3. Distâncias: de ponto a ponto, de ponto a reta e entre retas;

4. Ângulo entre retas e equação do par de bissetrizes de um ângulo;

II- Circunferências:

1. Equação normal e equação reduzida;

2. Posição de ponto em relação à circunferência

3. Posição de reta em relação a uma circunferência;

4. Posição relativa de duas circunferências.

III- Estudo das cônicas:

1. Circunferência;

2. Elipse;

3. Hipérbole;

4. Parábola.
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