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A ideia de trabalhar a Trigonometria por meio
da WebQuest, surgiu após observações quanto ao uso
da ferramenta internet no laboratório de informática nas
aulas de Matemática. Onde nós professores muitas
vezes a utilizarmos apenas na forma de pesquisa, sem
proporcionarmos um espaço de efetiva interação entre
alunos e a informação virtual. Também se observarmos
os adolescentes em seu cotidiano, percebemos que
utilizam a tecnologia de forma prazerosa e sem medos.
Assim,
aproveitando
esse
contexto,
procuramos alternativa metodológica que permitisse o
ensino da Trigonometria numa ambiente que fosse
favorável a aprendizagem.
Surgiu então, a WebQuest que proporciona
uma forma interessante e desafiadora tanto para os
alunos quanto para os professores de trabalhar os
conteúdos.
Criamos assim uma WebQuest com o
conteúdo Trigonometria, envolvendo sua história,
aplicações e as Razões Trigonométricas seno, cosseno
e tangente, na perspectiva da utilização da tecnologia
disponível na escola. Explorando-se a pesquisa em
diversos sites selecionados a fim de buscar informações
úteis ao aprimoramento e a construção do conhecimento
matemático.
Esperamos com a WebQuest propiciar ao
aluno
uma
aprendizagem
significativa
sobre
Trigonometria, onde o aluno possa investigar e
compreender a importância que a Trigonometria tem ao
longo de sua história com exemplos práticos e recursos
tecnológicos.

Palavras-chave ( 3 a 5 Trigonometria, WebQuest, Matemática, Internet,
palavras)
Triângulo.
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INTRODUÇÃO

“A Utilização da WebQuest como Metodologia para o Ensino de
Trigonometria no Triângulo Retângulo” é uma Produção Didático-pedagógica,
articulada ao Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, desenvolvida em
parceria com a Universidade Estadual do Oeste – UNIOESTE, Campus de
Cascavel.
Com o objetivo de oferecer subsídio teórico, metodológico e prático ao
professor, elaboramos no primeiro semestre de 2011 uma proposta de trabalho
envolvendo as mídias tecnológicas disponíveis na escola e o conteúdo
Trigonometria. As atividades descritas na forma de Unidade Didática serão aplicadas
em uma turma de oitava série matutina, Ensino Fundamental do Colégio Estadual
Industrial – E.F.M., no município de Francisco Beltrão.
Podemos dizer, que a escolha do tema: “O Ensino de Trigonometria por
meio de Mídias e Tecnologias”, ocorreu após alguns questionamentos a respeito de
experiências vivenciadas e da necessidade de tornar as aulas de Matemática mais
agradáveis e participativas. Além disso, queríamos trazer para a sala de aula uma
proposta que levasse o aluno a buscar informações sobre o conteúdo Trigonometria
e a partir dele, produzisse aprendizado significativo.
Pensando nessas questões, nos propuseram a buscar uma metodologia
que permitisse melhorar nossa prática pedagogia. Encontramos a possibilidade na
WebQuest. Onde, baseado num modelo pré-estabelecido o professor elabora suas
aulas para ser desenvolvidas pelos alunos, e estes, por sua vez utilizam-se da
internet como fonte de pesquisa para executar as tarefas que lhes são atribuídas. A
WebQuest cria situações, em que o aluno precisa transformar a informação
acessada na internet, produzindo assim saber matemático, num processo de
aprendizagem.
Organizamos a Produção Didático-pedagógica em dois tópicos. No
primeiro encontra-se a Fundamentação Teórica com: Mídias tecnológicas e a escola;
O modelo WebQuest e Trigonometria um breve histórico. No segundo descrevemos
a Unidade Didática com as atividades da WebQuest.

6

A
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Trigonométricas:

seno,

Trigonometria

cosseno

e

Gill”,

tangente

e

https://sites.google.com/site/webquesttrigonometriagill/,

contempla
está
para
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disponível
ser

Razões
no

site:

acessada

e

utilizada pelos interessados em desenvolver o conteúdo Trigonometria. Esperamos
assim, contribuir com os educadores auxiliando-os em sua prática pedagógica.
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PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

1 IDENTIFICAÇÃO
1.1 Professora PDE: Gilvane Maria Chesini Bampi
1.2 Área PDE: Matemática
1.3 NRE: Francisco Beltrão
1.4 Professor Orientador IES: Francieli Cristina Agostinetto Antunes
1.5 IES Vinculada: UNIOESTE – Cascavel
1.6 Escola de Implementação: Colégio Estadual Industrial – Ensino Fundamental e
Médio
1.7 Público objeto da intervenção: 8ª série/ 9º ano do Ensino Fundamental.

2 TEMA
O ensino de Trigonometria por meio de Mídias e Tecnologias.

3 TÍTULO
“A Utilização da WebQuest como Metodologia para o Ensino de
Trigonometria no Triângulo Retângulo”.

4 CONTEÚDO
4.1 CONTEÚDO ESTRUTURANTE
Grandezas e Medidas;
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4.2 CONTEÚDO ESPECÍFICO
Trigonometria: Relações Trigonométricas no Triângulo Retângulo

5 OBJETIVOS
5.1 OBJETIVO GERAL
Trata-se de propiciar ao aluno uma aprendizagem significativa sobre
Trigonometria por meio da metodologia da WebQuest.

5.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Dado o objetivo principal, pretendemos realizar as seguintes etapas para
alcançá-lo:
− promover a aprendizagem de Trigonometria por meio da metodologia
WebQuest;
− investigar e compreender a importância que a Trigonometria teve ao
longo de sua história, apresentando exemplos práticos e que despertem o interesse
dos alunos pelo assunto;
− utilizar recursos tecnológicos de forma dinâmica nas atividades
propostas sobre Trigonometria.

6 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
6.1 MÍDIAS TECNOLÓGICAS E A ESCOLA
Nas últimas décadas, vivenciamos algumas transformações tecnológicas
que tornaram possíveis o surgimento da informação virtual por meio das mídias
tecnológicas. Esse momento propiciou uma infinidade de oportunidades às pessoas,
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na busca pelo conhecimento, diferentes dos ofertados até então pela escola, que
eram basicamente por meio de livros, encartes, revistas e jornais.
Com o potencial da nova tecnologia baseada na internet, a informação
passou a ser disponibilizada no mundo virtual praticamente em tempo real de
acontecimento a uma quantidade maior de pessoas, inclusive nas escolas.
Atualmente as escolas, no sentido de incorporar as tecnologias, vêm
desenvolvendo ações educacionais que viabilizam o uso do computador e da
internet, por ser um meio de difusão da informação com conteúdo, que quando bem
selecionadas e trabalhadas transformam-se em conhecimento, devido à forma
rápida, prática e acessível de contato com a informação.
Observando-se que os alunos adolescentes, em sua maioria utilizam a
tecnologia, incluindo computadores e internet quase que diariamente em situações
de brincadeiras e trabalho com certa facilidade, a escola inicia um processo de
incorporação das tecnologias aos conteúdos escolares, percebendo os benefícios
que eles podem oferecer.
Quando refere-se ao computador e a internet Moran comenta:
Cada vez mais poderoso em recurso, velocidade, programas e
comunicação, o computador nos permite pesquisar, simular situações, testar
conhecimentos específicos, descobrir novos conceitos, lugares, idéias. (...)
As possibilidades vão desde seguir algo pronto (tutorial), apoiar-se em algo
semidesenhado para complementá-lo até criar algo diferente, sozinho ou
com outros (MORAN, 2007, p. 44).

Devido ao poder de abrangência, o computador e a internet vêm
ganhando espaço entre os profissionais da educação, que buscam alternativas para
melhorar o desempenho dos alunos, como também auxiliá-los no desenvolvimento
das aulas. Com a internet disponível, o professor poderá acessar informações e
conteúdos para suas aulas em inúmeras produções educacionais em qualquer
biblioteca virtual.
A informação deixou de ser privilégio de poucos, para tornar-se
mecanismo transformador da comunicação em sociedade. De certa forma as mídias
tecnológicas apresentam o mundo de outra maneira, dos vistos até então, somente
por meio dos livros escolares, é uma espécie de relação sedutora, onde aos olhos
de quem o vê, tudo parece ficar mais fácil, agradável e simples.
Segundo Silva, pode-se dizer que:
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A Internet propicia um grande leque de vantagens como rapidez ao
processar as informações, diversidade das mesmas, facilidade para obtêlas, acesso às pesquisas e seus resultados e facilidade de comunicação
com pessoas de todo o mundo (SILVA, 2008, p. 30).

No entanto, quando se fala em educação, não podemos esquecer que
além da tecnologia é necessário observarmos a metodologia que a utilizará, como
também considerarmos o conhecimento do aluno adquirido no convívio familiar e
tecnológico a cerca do assunto a ser desenvolvido. No entanto, algumas vezes essa
conciliação torna-se um pouco difícil a nós professores, por estarmos muito ligados a
outras formas de trabalho, que não incluíam o uso das novas tecnologias.
Moran, diz que “Passamos muito rapidamente do livro para a televisão e o
vídeo e destes para o computador e a internet, sem aprender e explorar todas as
possibilidades de cada meio”. Talvez, este seja um dos motivos pelo qual sentimos
dificuldades em utilizarmos as tecnologias.
Se nos reportarmos as Diretrizes Curriculares Estaduais (DCE) de
Matemática, no item tendências metodológicas, verificaremos que as mídias
tecnológicas precisam ser incorporadas a prática do professor. Segundo a DCE: “O
trabalho com as mídias tecnológicas insere diversas formas de ensinar e aprender e
valoriza o processo de produção de conhecimentos” (PARANÁ, 2008, p. 66).
Também, segundo as DCE:
As ferramentas tecnológicas são interfaces importantes no desenvolvimento
de ações em Educação Matemática. Abordar atividades matemáticas com
os recursos tecnológicos enfatiza um aspecto fundamental da disciplina, que
é a experimentação. De posse dos recursos tecnológicos, os estudantes
argumentam e conjecturam sobre as atividades com as quais se envolvem
na experimentação (BORBA & PENTEADO, 2001, apud DCE 2008, p. 66).

Não podemos negar, que o uso das tecnologias na educação, mesmo
com as dificuldades existentes, estão firmando-se como ferramenta importante no
processo de ensino e aprendizagem, desempenhando papel relevante na
exploração dos conteúdos matemáticos, permitindo não só analise critica, mas
também a construção dos saberes.
De acordo com Moran:
Uma das dificuldades atuais é conciliar a extensão da informação, a
variedade das fontes de acesso, com o aprofundamento da sua
compreensão, em espaços menos rígidos, menos engessados. Temos
informações demais e dificuldades em escolher quais são significativas para
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nós e em conseguir integrá-las dentro da nossa mente e da nossa vida
(MORAN, 2007, p. 29).

Assim, dispondo de certa atenção, devemos aproveitar as possibilidades
de ensino que ocorrem por meio da ferramenta, lembrando que nem tudo o que se
apresenta na internet é útil e confiável para ser utilizada.
Moran, nos alerta dizendo: “Aprender depende também do aluno, de que
ele esteja pronto, maduro, para incorporar a real significação que essa informação
tem para ele, para incorporá-la vivencialmente, emocionalmente” (MORAN, 2007, p.
30).
Portanto, encontrarmos uma maneira de utilizar as ferramentas da
internet enfocando a aprendizagem em Matemática, é um desafio para nós
professores. No entanto não podemos esquecer que não é a presença da tecnologia
que fará a diferença na escola, mas sim o professor articulando suas estratégias de
ensino em construção do conhecimento do aluno.

6.2 O MODELO WEBQUEST
A tecnologia em sua evolução criou espaços de propagação da
informação em diferentes meios de comunicação. As escolas observando essa
democratização da informação têm a oportunidade de utilizar-se das tecnologias na
formação do indivíduo quanto aluno.
Uma

das

formas

de

aproveitar

a

demanda

de

informações

disponibilizadas na internet de forma significativa é por meio da metodologia
WebQuest.
WebQuest, é o termo designado por Bernie Dodge para descrever uma
atividade que relaciona informações retiradas da internet com aprendizado no
ambiente escolar.
Segundo Abar & Barbosa no livro, WebQuest: Um desafio para o
professor!, apontam que: “WebQuest é uma atividade didática, estruturada de forma
que os alunos se envolvem no desenvolvimento de uma tarefa de investigação
usando principalmente recursos da Internet” (ABAR & BARBOSA, 2008, p. 11).
Essa metodologia de trabalho foi desenvolvida por Bernie Dorge em 1995,
na época professor da Universidade de San Diego na Califórnia, Estados Unidos da

12

América (EUA) e difundida no Brasil por Jarbas Novelino Barato, no Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC/SP) e na Escola do Futuro da
Universidade de São Paulo (USP).
Baseado em sua experiência, Dodge classificou a WebQuest em dois
tipos, as de curta duração e as de longa duração, de acordo com o tempo de
execução da atividade e a dimensão de aprendizagem que se deseja envolver. As
WebQuests de curta duração utilizam de uma a três aulas, sendo que as
WebQuests de longa duração utilizam, em seu desenvolvimento, mais de quatro
aulas.
Indiferentemente do tempo de duração da WebQuest, ela poderá
estimular alunos e professores a desenvolver pesquisas na internet com produção
de material.
Segundo Silva:
A WebQuest irá orientar a “navegação” do estudante na grande rede de
computadores a fim de obter a construção e reconstrução de conhecimentos
ali encontrados. Ele estará mais concentrado em seu tema de pesquisa,
com um processo definido para executá-la, com tarefas e recursos
predefinidos (SILVA, 2008, p. 47).

Complementa dizendo:
O ensino não consistirá apenas em dizer o que o estudante deve fazer, ao
contrário, o professor irá tornar-se um questionador, um organizador, irá
estruturar problematizações desafiadoras e fornecer apoio para a execução
do estudo (SILVA, 2008, p. 47).

Neste sentido, percebe-se que ocorre uma mudança na relação professor
aluno, onde o professor deixa de ser o transmissor do conhecimento e passa a
acompanhar o aluno no processo de incorporação do aprendizado, com o uso das
tecnologias.
Segundo Abar & Barbosa: “O desafio que se impõe a nós, educadores, é
integrar o uso da internet na educação como instrumento de construção do
conhecimento,

ampliando

as

possibilidades

de

experimentação”

(ABAR

&

BARBOSA, 2008, p. 12).
Percebe-se com a utilização da WebQuest que é possível unir tecnologia
e informação na educação.
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Bernie Dodge ao idealizar a WebQuest, esboçou uma estrutura básica
composta pelas seguintes etapas: Introdução, Tarefa, Processo, Recursos,
Avaliação e Conclusão. Com o passar do tempo, para facilitar a orientação e
execução das Tarefas o modelo sofreu alterações, entre elas, houve a junção dos
Recursos a etapa Processo.
A elaboração de uma WebQuest, baseada no modelo criado por Bernie
Dodge, deverá apresentar a seguinte estrutura:
– Introdução: texto que apresenta rapidamente o assunto, ou atividade,
incentivando o aluno a pesquisar, despertando a curiosidade em relação ao tema
proposto.
– Tarefa: a tarefa é a parte mais importante de uma WebQuest. Nela é
exposto o que o aluno deverá realizar, ou seja, a meta a ser atingida. Deverá motivar
e desafiar os alunos a continuarem desenvolvendo o que foi proposto.
Dodge definiu alguns tipos de Tarefas para facilitar o trabalho do
professor, classificando-as em: (i) tarefas de repetição; (ii) tarefas de compilação; (iii)
tarefas de mistério; (iv) tarefas jornalísticas; (v) tarefas de elaboração de um plano
ou protocolo; (vi) tarefas criativas; (vii) tarefas de construção consensual; (viii)
tarefas de persuasão; (ix) tarefas de autoconhecimento; (x) tarefas analíticas; (xi)
tarefas de tomada de decisão; (xii) tarefas científicas.
– Processo: descreve passo a passo como os alunos deverão realizar a
tarefa, incluindo as fontes de informações e os recursos necessários para sua
execução.
– Avaliação: apresenta os critérios e a forma como os resultados das
tarefas serão avaliados. Poderá ocorrer individualmente ou coletivamente.
– Conclusão: é o encerramento da atividade exposta de maneira direta,
contemplando aspectos importantes que foram trabalhados na WebQuest. Também
poderá apontar caminhos para futuras pesquisas.
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Segundo Dodge, na metodologia cada etapa tem sua importância e
poderá auxiliar o professor a alcançar seus objetivos.
O professor ao dispor-se a construir uma WebQuest, deverá seguir alguns
passos necessários. Entre eles: (i) determinar o tema de estudo; (ii) pesquisar sobre
o tema; (iii) definir os objetivos que deseja atingir com a execução da WebQuest; (iv)
elaborar as tarefas; (v) selecionar as fontes de informações que serão
disponibilizadas aos alunos. Depois de criada a WebQuest, seu conteúdo deverá ser
disponibilizado na internet por meio de sites hospedeiros.
Para a postagem do material na web, é necessário possuir uma conta
para

tal

finalidade.

Entre

os

diversos

sites,

cito

aqui

dois

deles:

o

www.webquestbrasil.org/criador2, baseado no modelo de Dodge. O site possibilita a
postagem da WebQuest na internet dentro de um esboço pré-definido. Já o site
www.sites.google.com, oferece diversas condições de esboço para a postagem do
material, ficando a critério do professor a forma de organizá-la. Na “WebQuest
Trigonometria Gill” optou-se pela hospedagem no segundo site.
A metodologia WebQuest, permite ao professor desenvolver suas aulas
de forma que o aluno possa participar e interagir numa atividade de pesquisa
desenvolvida em equipe. Este ambiente de trabalho que oportuniza troca de ideias é
fundamental para que haja a incorporação do conhecimento a partir da informação
consultada.
Segundo Abar & Barbosa, um ambiente de aprendizagem que utiliza a
WebQuest deve ser aberto o suficiente, a ponto de permitir que o aluno envolva-se
no que está fazendo num comportamento investigativo.
Na aprendizagem cooperativa, além da interação e colaboração, deve haver
uma relação de respeito mútuo entre os componentes do grupo, ações
conjuntas e, principalmente, interdependência positiva (ninguém terá
sucesso a não ser que todos tenham) e responsabilidade individual (ABAR
& BARBOSA, 2008, p.82).

As autoras acrescentam dizendo, que o trabalho em grupo não é
simplesmente juntar o que cada um fez na divisão das tarefas, mas sim o
desenvolvimento de uma produção coletiva.
De acordo com Abar & Barbosa, Barato aponta alguns princípios
importantes verificados na elaboração de uma WebQuest:
O primeiro é o da aprendizagem cooperativa. [...]. O outro princípio é o da
transformação das informações. A pessoa só aprende de fato quando as
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transforma, e não quando simplesmente as reproduz. Esses princípios são
críticos ao modo predominante de ensino. O que fazemos no ensino, de
modo geral, é dar aulas, recomendar livros para os alunos e, nas provas,
cobrar a reprodução dessas informações. O esquema de Bernie Dodge
coloca o aluno para trabalhar (ABAR & BARBOSA, 2008, p. 15).

Assim, levando em consideração o contexto educacional, faz-se
necessário planejar alternativas que possibilitam melhorar a forma de conduzir as
aulas de Matemática, de modo que os alunos envolvam-se no processo de
aprendizagem. Que sejam estimulados a buscar conhecimento de forma
participativa, alcançando os objetivos que são propostos para o coletivo.
Para Moran:
Aprendemos quando interagimos com os outros e o mundo e depois quando
interiorizamos, quando nos voltamos para dentro, fazendo nossa própria
síntese, nosso reencontro do mundo exterior com a nossa reelaboração
pessoal (MORAN, 2007, p. 23).

Contudo, o uso da WebQuest no ensino poderá melhorar a relação entre
professor e alunos, produzindo bons resultados por meio de aprendizagem
cooperativa, pois ao professor oferece oportunidade de produzir material e aos
alunos estimula a pesquisa, a argumentação e a produção de resultados a partir de
um propósito. Segundo Abar & Barbosa “O resultado de uma WebQuest deve trazer
satisfação a todos os integrantes do grupo, que têm, cada um, uma parte de si
espelhada no produto final” (ABAR & BARBOSA, 2008, p. 14).

6.3 TRIGONOMETRIA UM BREVE HISTÓRICO
Como surgiu a Trigonometria?
Desde os tempos mais antigos da história da humanidade, investigações
matemáticas vêm sendo feitas na tentativa de solucionar problemas de interesse do
homem. Historicamente, acontecimentos gerados a partir dos problemas na
Agrimensura, na Navegação e na Astronomia impulsionaram a criação e a evolução
da Matemática em especial da Trigonometria. Conta-se que somente por volta do
século XV o nome Trigonometria foi dado à parte da Matemática que estuda as
relações entre as medidas dos lados e dos ângulos de um triângulo. No entanto,
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alguns de seus conceitos, entre eles, das Relações Trigonométricas no Triângulo
Retângulo foram associados a essa área, a mais de dois mil anos.
A origem da palavra Trigonometria é grega, onde trigonos significa
“triângulo” e metrein significa “medir”.
Por volta do século II a.C., o astrônomo e matemático grego Hiparco de
Nicéia foi considerado o “Pai da Trigonometria”. Atribuiu-se a ele a divisão da
circunferência em 360º e à primeira Tabela Trigonométrica com os valores dos
ângulos de 0º o a 180º. Provavelmente esse acontecimento ocorrera devido a sua
dedicação aos estudos de Astronomia. Justifica-se o envolvimento da Astronomia
com a Trigonometria, devido à necessidade de efetuarem-se estimativas e cálculos
de distâncias impossíveis de medir diretamente.
Para o desenvolvimento das atividades nesta Unidade Didática, optou-se
por explorar o conteúdo de Trigonometria no Triângulo Retângulo por meio da
WebQuest, apenas envolvendo as Razões Trigonométricas seno, cosseno e
tangente.
E, para o desenvolvimento das atividades nos baseamos no conteúdo
estruturante “Grandezas e Medidas” das Diretrizes Curriculares de Matemática
(DCE) da rede pública do Paraná, com destaque para o conteúdo específico,
“Trigonometria: Relações Trigonométricas nos Triângulo”.
Tendo em vista a importância do assunto na aprendizagem e as
dificuldades que os alunos apresentam no Ensino Médio, o presente trabalho referese “A Utilização da WebQuest como Metodologia para o Ensino de
Trigonometria no Triângulo Retângulo” no Ensino Fundamental, enquanto
ambiente pedagógico para a aquisição de conhecimentos básicos sobre as Razões
Trigonométricas, pretende apresentar atividades contextualizadas e interessantes
aos alunos.
Moran, em seus escritos diz: “aprendemos pelo interesse, pela
necessidade. Aprendemos mais facilmente quando percebemos o objetivo, a
utilidade de algo, quando nos traz vantagens perceptíveis” (MORAN, 2007, p. 23).
Então, qual é o segredo?
Não sabemos. Mas, procuramos desenvolver o conteúdo básico de
Trigonometria de forma que ao final, além de conhecimento escolar o aluno possa
inferir com convicção na tomada de decisões que por ventura tenha que fazer em
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seu cotidiano. Que ele possa confirmar em ações o conhecimento adquirido na
escola.

7 UNIDADE DIDÁTICA
Nesta produção, que tem por finalidade também a intervenção
pedagógica, optou-se por utilizar a WebQuest com alunos da 8ª série do Ensino
Fundamental. Durante o desenvolvimento das atividades pelos alunos, utilizaremos
os ambientes escolares da sala de aula, do laboratório de informática e pátio
escolar.
Foram previstas aproximadamente 20 horas/aula de trabalho com os
alunos, podendo haver variações que dependem de alguns fatores, entre eles a
agilidade da turma em relação ao uso dos recursos da informática.
Para que os alunos pudessem ter melhor entendimento do conteúdo e
aproveitamento das oportunidades de aprendizagem que a metodologia WebQuest
permite, as atividades serão desenvolvidas em equipes, com o auxílio do professor.
Organizamos então, as atividades numa sequência.

7.1 SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES
7.1.1 Sala de aula
Em um dos primeiros contatos com os alunos em sala de aula, faremos a
apresentação do material “WebQuest, Tecnologia e Trigonometria”, produzido
pelo professor, contendo informações necessárias a respeito do trabalho a ser
desenvolvido em algumas aulas de Matemática.
Os slides abordam o tema ensino de Trigonometria no Triângulo
Retângulo por meio de mídias, tecnologia e a metodologia da WebQuest.
Acreditamos ser necessária esta apresentação aos alunos, para que
conheçam o que é uma WebQuest e compreendam os motivos que nos levaram a
escolhermos a metodologia e o conteúdo em questão.
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Na sequência, encontram-se a descrição dos slides “WebQuest,
Tecnologia e Trigonometria”, demonstrados na forma de quadro explicativo.

1 - Apresentação da tela
inicial do material produzido
no Microsoft Office
PowerPoint. Sugere a
interação entre metodologia,
tecnologia e conteúdo no
ambiente escolar.
(1)

2 - Continuação da
apresentação do material,
explanando aos alunos sua
finalidade.

(2)

3 – A tela identifica os
professores e entidades
envolvidos na intervenção
pedagógica – Sua origem:
PDE - 2010.

(3)
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4 – Apresentamos nesta tela a
temática que será abordada
durante o desenvolvimento da
atividade, articulando
conteúdo, mídia tecnológica e
metodologia.

(4)

5 – Procura explicar o porque
da escolha do conteúdo
Trigonometria, demonstrando
que os problemas das antigas
civilizações também são
problemas a serem
solucionados na atualidade.
(5)

6 – Expõe a questão do estudo
da Trigonometria e a
preocupação em procurar uma
metodologia, que promova o
aprendizado do aluno,
utilizando a internet disponível
no laboratório da escola.
(6)
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7- A tela mostra um dos
caminhos que nos permite unir
aprendizagem e tecnologia.
Por meio da WebQuest, o
professor cria seu material
pedagógico de acordo com as
necessidades dos alunos.
(7)

8 – Explica o que é WebQuest,
pela perspectiva de Dodge
Bernie, o criador da
metodologia, deixando
evidente o processo
investigativo que envolve a
atividade.
(8)

9 – A tela apresenta a
etimologia da palavra
WebQuest. Composta pela
junção de duas palavras:
web com quest.

(9)
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10 – Situa o leitor, aluno
participante da atividade no
contexto da criação da
WebQuest e de sua
divulgação, tanto no pais de
origem quanto no Brasil.

(10)

11 – O modelo WebQuest
seguindo as orientações de
Dodge Bernie, deve conter
alguns componentes
essenciais. Com a
apresentação da tela o aluno
terá uma noção dos passos
que irá percorrer durante seu
(11)

desenvolvimento.

12 – A tela procura mostrar
que as mídias tecnológicas
contribuíram para diversificar
as formas de adquirir
conhecimentos para além dos
encontrados nos livros,
possibilitando também aos
professores a alteração na
(12)

forma de planejar e conduzir
suas aulas.
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13 – Baseado na integração do
recurso computador no
contexto educacional,
mostramos o que um dos
autores fala sobre sua
utilização no ambiente escolar.
Poderíamos nos questionar: Qual seria a melhor maneira
(13)

de utilizar este instrumento em
sala de aula?

14 – Por fim, convidamos o
aluno a buscar as informações
e a transformá-las, por meio da
participação na WebQuest.

(14)

15 – Complementamos,
exposto o endereço que
deverá ser acessado para
localizar a WebQuest, como
também os instigamos a
desvendar um enigma por
meio da investigação.

(15)
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Obs.: após desenvolvida a atividade, os alunos seguirão para o laboratório.

7.1.2 Laboratório de informática
Com a finalidade de procurar alternativas que nos levasse a diminuir as
dificuldades dos alunos quanto ao conteúdo Trigonometria, em especial as Razões
Trigonométricas, seno, cosseno e tangente, nos propomos a desenvolver a
metodologia WebQuest baseada no modelo proposto por Dodge Bernie.
Para demonstrarmos a potencialidade da metodologia, elaboramos a
“WebQuest

Trigonometria

Gill”

que

encontra-se

disponibilizada

no

site:

https://sites.google.com/site/webquesttrigonometriagill/.
Por meio de sua elaboração, procurou-se nas oito tarefas subdivididas em
etapas, contemplar a pesquisa, a análise dos dados e a avaliação da informação
acessada na internet de forma que os alunos em equipe se envolvam nas atividades
de forma ativa.
No laboratório de informática, utilizaremos um computador ligado a um
projetor Multimídia para nos auxiliar quando necessário, no desenvolvimento das
atividades durante a realização da WebQuest.
A seguir encontram-se as imagens de algumas páginas da “WebQuest
Trigonometria Gill”. São elas: Apresentação (refere-se ao material PDE/2010),
Introdução, Tarefa, Processo, Avaliação e Conclusão.
7.1.2.1 Apresentação
Tem a finalidade de apresentar aos alunos a WebQuest produzida para
auxiliar a diminuir a lacuna existente entre ensino e aprendizagem de Trigonometria
e em cumprimento a proposta de Produção Didático-pedagógica, desenvolvida
durante o PDE/2010.
A tela projetada na forma de imagem, a seguir é a primeira imagem da
WebQuest.
A imagem da página de apresentação, procura estabelecer uma relação
entre a WebQuest e o tema foco da pesquisa. Pretende-se também atrair
visualmente o aluno para um de seus interesses, a tecnologia.
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Apresentação

Imagem 1 – Página de Apresentação do site
Fonte: da autora

Além de buscarmos atrair o olhar do aluno para o assunto por meio da
imagem, expomos outros elementos que compõem a página, entre eles; a que
público destina-se a WebQuest, o nome da professora autora e da professora
orientadora, incluindo as instituições de ensino.

7.1.2.2 Introdução
A Introdução convida o aluno a investigar uma situação-problema,
misturando realidade e imaginação, por meio de alguns elementos do contexto da
Trigonometria, como ângulos, história do aventureiro e internet. Por meio de
linguagem descontraída, tenta-se cativar os alunos a solucionar o desafio de
resgatar “Bugiganga”. Obs.: o nome “Bugiganga” foi inspirado no desenho animado
que conta as aventuras de um inspetor policial envolvido num projeto secreto
chamado “bugiganga”, exibido em diversos países.
Na sequência encontram-se as imagens das páginas da Introdução da
“WebQuest Trigonometria Gill”.
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Introdução

Imagem 2 – Página da Introdução
Fonte: da autora

Imagem 3 – Página da Introdução (continuação)
Fonte: da autora
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A introdução procura motivar os alunos a desenvolver o trabalho,
propondo que solucionem a situação contada por meio de uma história envolvendo
mensagens enigmáticas com um componente muito utilizado pelos alunos que é o
“MSN” 1. Assim, pretende-se incentivar os alunos como também prepará-los para a
missão, despertando o interesse no desenvolvimento da história e da WebQuest.

7.1.2.3 Tarefa
A Tarefa, por ser a parte mais importante da WebQuest, apresenta uma
atividade central, que a partir dela se desenrola as demais de forma que os alunos
possam executá-las sem grandes dificuldades.
Na “WebQuest Trigonometria Gill” a atividade central está relacionada
ao resgate do “Bugiganga”, sendo que os alunos utilizando-se das informações
descritas nas tarefas, constroem rampas e instrumentos, pesquisam e efetuam
cálculos, com o objetivo de resgatar “Bugiganga” de algum lugar. Assim, envolvemse na execução de oito tarefas.
Citamos as tarefas na sequência:
Tarefa 1
- Etapa 1 – Formando grupos
- Etapa 2 – Conhecendo o Geogebra
- Etapa 3 – Construção de Triângulo no Geogebra
- Etapa 4 – O Geogebra e suas “Rampas”
Tarefa 2
- Etapa 1 - Registrando Raciocínio e Valores
- Etapa 2 - Algumas Relações
Tarefa 3
1

“MSN Messenger” é um programa de mensagens instantâneas, criado em 1999, o qual
permite comunicação em tempo real entre amigos “virtuais” pela internet. Fonte:
http://pt.wikipedia.org/wiki/MSN_Messenger
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- Etapa 1 – Origem da Trigonometria
- Etapa 2 – Descobertas: Distância da Terra à Lua
- Etapa 3 – Complementando o Estudo
Tarefa 4
- Etapa 1 – Construindo Tabela de Tangentes
- Etapa 2 – Praticando mais um pouco
- Etapa 3 – Razões Trigonométricas
- Etapa 4 – Testando o Raciocínio
Tarefa 5
- Etapa 1 – Conhecendo “Medidores de ângulos”
- Etapa 2 – Construção do “medidor de ângulos” – Teodolito
Tarefa 6
- Etapa 1 – Trigonometria não é Problema
Tarefa 7
- Etapa 1 – Medindo “Sombras”
- Etapa 2 – O Teodolito em Aplicações Trigonométricas
- Etapa 3 – mais Aplicações da Trigonometria
- Etapa 4 – Calculando mais um pouco
Tarefa 8
- Etapa 1 – “Compartilhando o Aprendizado 1”
- Etapa 2 – “Compartilhando o Aprendizado 2”

A descrição completa de cada Tarefa incluindo as etapas encontram-se
no item 7.1.2.3 Processo.
A seguir apresentamos as imagens das páginas Tarefa da “WebQuest
Trigonometria Gill”.
Tarefa
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Imagem 4 – Página de abertura das Tarefas
Fonte: da autora

Imagem 5 – Página Tarefa 1
Fonte: da autora

29

Imagem 6 – Página Tarefa 1 (continuação)
Fonte: da autora

Imagem 7 – Página Tarefa 2
Fonte: da autora
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Imagem 8 – Página Tarefa 3
Fonte: da autora

Imagem 9 – Página Tarefa 3 (continuação)
Fonte: da autora

31

Imagem 10 – Página Tarefa 4
Fonte: da autora

Imagem 11 – Página Tarefa 4 (continuação)
Fonte: da autora
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Imagem 12 – Página Tarefa 5
Fonte: da autora

Imagem 13 – Página Tarefa 6
Fonte: da autora
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Imagem 14 – Página Tarefa
Fonte: da autora

Imagem 15 – Página Tarefa 7 (continuação)
Fonte: da autora
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Imagem 16 – Página Tarefa 8
Fonte: da autora

Como fora observado, no componente Tarefa enfatizamos apenas o que
os alunos deverão desenvolver na WebQuest, sem apresentar-lhes os meios e a
forma para completar a atividade.
7.1.2.4 Processo
O Processo descreve detalhadamente o desenvolvimento das Tarefas,
incluindo as fontes (recursos) que serão consultadas, com o objetivo de encontrar as
informações necessárias à execução de cada etapa.
Além das Tarefas detalhadas e dos sites, acrescentamos ao texto
algumas informações históricas referente ao assunto ou detalhes relevantes à
navegação na internet. Fizemos isso, na tentativa de instigar o aluno a continuar
buscando as informações.
Selecionamos todos os links2 para a pesquisa em sites, mas nem por isso
todo o conteúdo encontrado neles é relevante para o desenvolvimento da etapa.
2

Link – palavra de origem inglesa que significa “atalho”, “caminho” ou “ligação”. Fonte:

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hiperliga%C3%A7%C3%A3o
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Este trabalho de seleção antecipada e a disponibilização dos locais em que se deva
buscar a informação, evita que as equipes naveguem por outros sites se
distanciando do objetivo da Tarefa.
Na sequência, disponibilizamos as imagens das páginas do Processo
com suas Tarefas e etapas. Comentamos algumas atividades. O formato original
está disponível no site: https://sites.google.com/site/webquesttrigonometriagill/

Imagem 17 – Página inicial do Processo
Fonte: da autora

Na parte inicial do processo procuramos direcionar os alunos para o
desenvolvimento das Tarefas, convidando-os a investigar por meio da web (internet).
Processo - Tarefa 1

Imagem 18 – Processo – Tarefa 1 – Etapa 1
Fonte: da autora
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Na Tarefa 1 - Etapa 1, orientamos os alunos a formarem equipes para
desenvolverem as atividades, fizemos isso para promover a aprendizagem
cooperativa, sendo que em equipe os alunos desenvolvem as atividades, interagindo
e colaborando uns com os outros.
Estipulamos algumas condições, mas sem interferimos diretamente na
formação das equipes, permitindo assim certa autonomia.
Optamos também, por não estabelecermos um tempo destinado a cada
uma das etapas nas tarefas, por não conhecermos os alunos, mas nem por isso
deixaremos de acompanhá-los.
Quando propomos que apenas um aluno seria o responsável pelo
registro na pasta da equipe e da postagem no site, não estávamos deixando a
responsabilidade da execução das tarefas apenas para um componente, mas sim
atribuímos responsabilidade compartilhada, pois é dever de todos acompanhar e
desenvolver as atividades, vista que o responsável fora escolhido pela própria
equipe.
Processo - Tarefa 1

Imagem 19 – Processo – Tarefa 1 – Etapa 2
Fonte: da autora
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Imagem 20 – Processo – Tarefa 1 – Etapa 2 (continuação 1)
Fonte: da autora

Imagem 21 – Processo – Tarefa 1 – Etapa 2 (continuação 2)
Fonte: da autora
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Imagem 22 – Processo – Tarefa 1 – Etapa 2 (continuação 3)
Fonte: da autora

Na Tarefa 1 - Etapa 2, “Conhecendo o Geogebra”, procuramos mostrar
as equipes os principais componentes do programa Geogebra, que não se
encontram no manual. O Geogebra é um software matemático livre disponibilizado
no laboratório de informática da escola que reúne geometria, álgebra e cálculo.
Acreditamos ser necessária esta etapa, para familiarizar o aluno com o
programa, pois precisam compreender as “áreas” de trabalho do Geogebra, para
prosseguirem na execução das próximas etapas.
Talvez, o que possa dificultar um pouco aos alunos é o fato do não
conhecimento do programa. Neste caso, precisaremos disponibilizar mais tempo
para o desenvolvimento da atividade.
Procuramos envolver elementos da Trigonometria nos enigmas, é o caso
dos ângulos.
Observamos isto nas frases:
- “ângulo de elevação dentro de triângulos... caminhe ...”
- “Para encontrarem o ângulo de elevação utilizem o software Geogebra”.
Então, vamos à construção do triângulo utilizando o Geogebra.
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Processo - Tarefa 1

Imagem 23 – Processo – Tarefa 1 – Etapa 3
Fonte: da autora

Imagem 24 – Processo – Tarefa 1 – Etapa 3 (continuação 1)
Fonte: da autora
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Imagem 25 – Processo – Tarefa 1 – Etapa 3 (continuação 2)
Fonte: da autora

Encontramos na atividade Tarefa 1 - Etapa 3 - Construção de Triângulo
no Geogebra, uma forma de levar o aluno a relembrar o conceito de ângulo, que
será utilizado no estudo envolvendo Trigonometria. E para podermos identificar os
ângulos, construímos um triângulo com o auxílio do software Geogebra o qual
permite agilizar o desenvolvimento das construções geométricas.
Por meio de sua construção, o aluno poderá visualizá-lo com maior
propriedade. Consideramos esta ser uma etapa importante para o desenvolvimento
das demais atividades propostas.
Processo - Tarefa 1
Na parte inicial da Etapa 4, procuramos induzir as equipes a analisar uma
situação em que se encontram de frente a um aclive. Quando observam ao redor,
não conseguem enxergar muito longe, já quando se posicionam num local mais
elevado a imagem no horizonte é ampliada. Queremos assim, iniciá-los na atividade,
por meio de uma situação criada, mas que tenham condições de observar a figura
formada. As rampas estão representadas por triângulos retângulos.
Na sequências a imagem da página.
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Imagem 26 – Processo – Tarefa 1 – Etapa 4
Fonte: da autora

Imagem 27 – Processo – Tarefa 1 – Etapa 4 (continuação 1)
Fonte: da autora
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Imagem 28 – Processo – Tarefa 1 – Etapa 4 (continuação 2)
Fonte: da autora

Imagem 29 – Processo – Tarefa 1 – Etapa 4 (continuação 2)
Fonte: da autora
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Imagem 30 – Processo – Tarefa 1 – Etapa 4 (continuação 3)
Fonte: da autora

Na Etapa 4 – O Geogebra e suas “Rampas” descrevemos os passos
referente a construção das rampas com um grau de inclinação determinado.
Construímos esta situação, representada por meio de triângulos enfatizando as
medidas dos lados e dos ângulos para posteriormente em outras tarefas estudarmos
o conteúdo Trigonometria, que relaciona lados e ângulo.
Ao analisarmos as rampas construídas no Geogebra, notamos que
algumas partes dos triângulos estão sobrepostos, e mesmo sobrepostos os ângulos
internos dos três triângulos possuem as mesmas medidas. Logo, baseado na
definição, construímos triângulos semelhantes. Esta observação precisa ficar clara
para o aluno.
Processo

Imagem 31 – Processo – Tarefa 2
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Fonte: da autora

Processo - Tarefa 2

Imagem 32 – Processo – Tarefa 2 – Etapa 1
Fonte: da autora

Imagem 33 – Processo – Tarefa 2 – Etapa 1 (continuação 1)
Fonte: da autora

Na Tarefa 2 – Etapa1 – Registrando Raciocínio e Valores, as equipes
irão efetuar os registros das medidas dos lados de cada triângulo, obtidos a partir da
construção das rampas. De posse destas anotações precisam analisá-las de modo a
obterem conclusões importantes.
Provavelmente o professor precisará ajudá-los na análise dos dados.
Mas,

logo

perceberão

que,

independentemente

dos

triângulos

retângulos

considerados, os valores estabelecidos entre os lados de um triângulo comparado
aos lados do outro triângulo se mantêm constante, ou seja, o valor é invariável.
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Por meio de uma pergunta intencional, indagamos qual direção desejam
seguir. A questão está condicionada aos triângulos retângulos construídos com o
auxílio do Geogebra. Onde direita significa triângulo maior, esquerda significa
triângulo menor e em frente significa triângulo médio.
Na verdade, as equipes observarão que indiferente do caminho que
escolheram, ou seja, do triângulo escolhido chegarão ao mesmo lugar a um mesmo
resultado.
O que queremos com a pergunta é conduzi-los para que percebam que
os valores das razões são iguais, ou bem próximos, indiferente do triângulo
retângulo considerado.
Processo - Tarefa 2

Imagem 34 – Processo – Tarefa 2 – Etapa 2
Fonte: da autora

Imagem 35 – Processo – Tarefa 2 – Etapa 2 (continuação 1)
Fonte: da autora
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Na Tarefa 2 – Etapa 2 – Algumas relações, procuramos registrar as
conclusões encontradas, ou seja, as relações estabelecidas entre os lados de um
triângulo observando-se seu ângulo. Transcrevemos estas observações por meio
das Razões Trigonométricas.
Acreditamos que quando demonstrada desta maneira por meio de
construções, os alunos poderão compreender que não são apenas fórmulas criadas
por matemáticos, mas deduções matemáticas originadas a partir de situações
práticas com triângulos retângulos.
Processo - Tarefa 3

Imagem 36 – Processo – Tarefa 3
Fonte: da autora

Processo - Tarefa 3

Imagem 37 – Processo – Tarefa 3 – Etapa 1
Fonte: da autora
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Processo - Tarefa 3

Imagem 38 – Processo – Tarefa 3 – Etapa 2
Fonte: da autora

Imagem 39 – Processo – Tarefa 3 – Etapa 2 (continuação 1)
Fonte: da autora

Na Tarefa 3 – Etapa 1 e 2, as equipes envolvem-se na pesquisa sobre a
história da Trigonometria, com destaque para Hiparco de Nicéia, considerado o Pai
da Trigonometria e Eratóstenes, conhecido pelo cálculo da circunferência e do
diâmetro da Terra. Por meio dos sites percebem que fatos importantes da
Trigonometria das antigas civilizações são também úteis na atualidade.
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Há mais significado quando o aluno busca por meio de leituras as
informações dos fatos históricos em sites e as transformam em conhecimento do
que, quando são apenas repassadas pelo professor.
Processo - Tarefa 3

Imagem 40 – Processo – Tarefa 3 – Etapa 3
Fonte: da autora

Imagem 41 – Processo – Tarefa 3 – Etapa 3 (continuação 1)
Fonte: da autora

Na Tarefa 3 – Etapa 3, dispomos às equipes o vídeo Trigonometria, que
descreve por meio de uma história as comprovações de Eratóstenes. O vídeo é de
fácil interpretação, mas em Espanhol. Propomos que primeiramente cada aluno
assista ao vídeo como tarefa de casa, para familiarizar-se com a Língua Espanhola

49

e posteriormente em equipe, se necessário assisti-lo novamente e desenvolver as
atividades da etapa.
Optamos em utilizá-lo mesmo apresentado em Espanhol, para incentiválos a conhecer um pouco mais da Língua Espanhola, que também é ofertada aos
alunos em turno contrário.
Processo - Tarefa 4

Imagem 42 – Processo – Tarefa 4
Fonte: da autora

Processo - Tarefa 4

Imagem 43 – Processo – Tarefa 4 – Etapa 1
Fonte: da autora
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Imagem 44 – Processo – Tarefa 4 – Etapa 1 (continuação 1)
Fonte: da autora

Imagem 45 – Processo – Tarefa 4 – Etapa 1 (continuação 2)
Fonte: da autora
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Processo - Tarefa 4

Imagem 46 – Processo – Tarefa 4 – Etapa 2
Fonte: da autora

Com a atividade Tarefa 4 – Etapa 2 - Praticando mais um pouco, as
equipes poderão confrontar os dados obtidos por meio da construção no Geogebra
com as informações pesquisadas na atividade experimental da Ludoteca. É uma
forma de observar, manipular e conferir as informações registradas, que neste caso
não é por meio de régua e transferidor, mas sim de um software.
Processo - Tarefa 4

Imagem 47 – Processo – Tarefa 4 – Etapa 3
Fonte: da autora
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Imagem 48 – Processo – Tarefa 4 – Etapa 3 (continuação 1)
Fonte: da autora

Na Tarefa 4 - Etapa 3, as equipes conhecerão as Tabelas das Razões
Trigonométricas. Inclusive a dos ângulos notáveis de 30º, 45º e 60º. Na etapa,
apresentamos as equipes o simulador gráfico e o software gráfico, que demonstram
os valores dos ângulos de forma descontraída e de posse deles e da tabela poderão
analisá-los e compará-los, tirando suas conclusões.
Tarefa 4 – Etapa 4

Imagem 49 – Processo – Tarefa 4 – Etapa 4
Fonte: da autora
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Processo - Tarefa 5

Imagem 50 – Processo – Tarefa 5
Fonte: da autora

Processo - Tarefa 5

Imagem 51 – Processo – Tarefa 5 – Etapa 1
Fonte: da autora

Tarefa 5 – Etapa1, as equipes irão conhecer dois instrumentos de medir
ângulos, o Teodolito e o Astrolábio. O Teodolito é o mais conhecido e apresenta
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algumas vantagens se compararmos ao Astrolábio, que somente efetua medições
de ângulos verticais, devido à necessidade da ação da gravidade agir sobre o
pêndulo.
Processo - Tarefa 5

Imagem 52 – Processo – Tarefa 5 – Etapa 2
Fonte: da autora

Tarefa 5 - Etapa 2 - Construção do Teodolito. A curiosidade em saber
como calcular grandes distâncias acompanha nossos alunos. Nesta atividade as
equipes construirão o Teodolito, medidor de ângulos útil para calcular grandes
distâncias. Provavelmente a ansiedade em concluir a construção, faça com que as
equipes não sigam atentamente as informações, ou que haja algumas dúvidas com
relação à construção. Neste caso o professor deverá estar atento, orientando-os,
para que haja precisão no instrumento, evitando assim posteriormente cálculos
errados em virtude da construção.
Normalmente o aluno acredita ter construído de maneira correta, mas
pequenos detalhes poderão interferir no produto final.
O Teodolito construído será utilizado posteriormente em aplicações
práticas da Trigonometria.
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Processo - Tarefa 6

Imagem 53 – Processo – Tarefa 6 – Etapa 1
Fonte: da autora

Processo - Tarefa 7

Imagem 54 – Processo – Tarefa 7
Fonte: da autora
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Processo - Tarefa 7

Imagem 55 – Processo – Tarefa 7 – Etapa 1
Fonte: da autora

A Tarefa 7 - Etapa 1 - Medindo Sombras, é uma forma descontraída das
equipes iniciarem as atividades práticas. Neste primeiro contato prático as equipes
subdivididas em duplas com o auxilio da fita métrica irão calcular alturas acessíveis,
pois na outra etapa medirão alturas inacessíveis. A atividade também possibilita aos
alunos a comprovação da Razão Tangente, estudada anteriormente por meio de
simuladores. Mesmo sendo alturas acessíveis é necessário o acompanhamento do
professor na execução da atividade, pois pequenas distorções nas medidas poderão
levá-los a erro nos cálculos, não surtindo o efeito desejado, que é a comprovação da
teoria estudada.
Processo - Tarefa 7

Imagem 56 – Processo – Tarefa 7 – Etapa 2
Fonte: da autora
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Imagem 57 – Processo – Tarefa 7 – Etapa 2 (continuação 1)
Fonte: da autora

Na Tarefa 7 - Etapa 2 - O Teodolito em Aplicações Trigonométricas,
os alunos irão calcular algumas alturas em construções localizadas no colégio,
utilizando fita métrica, o Teodolito e o conhecimento adquirido. Procuramos distribuir
as atividades entre as equipes, de modo que diversas construções com condições
de trabalho possam ser utilizadas pelas equipes em medições. As representações e
os cálculos encontrados serão expostos as demais equipes por meio da Tarefa 8 Compartilhando o Aprendizado 1.
Acreditamos que, pelo fato das equipes construírem seu próprio material
de trabalho, o Teodolito e executarem as medições e cálculos em situações reais
poderá favorecê-los na compreensão dos conceitos envolvendo Trigonometria.
Processo - Tarefa 7

Imagem 58 – Processo – Tarefa 7 – Etapa 3
Fonte: da autora
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Processo - Tarefa 7

Imagem 59 – Processo – Tarefa 7 – Etapa 4
Fonte: da autora

Na Tarefa 7 - Etapa 3 – Mais Aplicações da Trigonometria e na Etapa
4 – Calculando mais um pouco, as equipes resolverão algumas situaçõesproblema formuladas a partir de questões dos livros didáticos. Selecionamos alguns,
semelhantes às encontradas em situações reais. Resolvê-las vai além de apresentar
uma resposta. Envolve uma série de atitudes da equipe, entre elas de análise da
informação e compreensão da situação. Nesta etapa, as equipes desenvolverão
apenas as situações-problemas que compete à equipe, descritas na tabela.
Procuramos organizar desta forma para não ser cansativo. O objetivo das
equipes é o mesmo, solucionar o que fora proposto dentro do conteúdo trabalhado,
mas com situações-problemas apenas semelhantes, isso poderá facilitar a troca de
experiência e o compartilhamento das experiências.
Lembramos que as atividades expostas nestas etapas poderão ser
utilizadas pelo professor na totalidade ou apenas o que acreditar ser necessário para
sanar as dificuldades apresentadas pelos alunos. Pois, sabemos que exercícios
repetitivos poderão levar os alunos ao desinteresse pelo conteúdo.
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A seguir apresentamos a imagem de uma das páginas do site criado para
hospedar as situações-problema utilizadas na “WebQuest Trigonometria Gill”. O
site: https://sites.google.com/site/webquesttrigonometriagil/.
As situações-problemas estão expostas em anexo no final do material.

Imagem 60 - Página de Apresentação do site: https://sites.google.com/site/webquesttrigonometriagil/
Fonte: da autora

Retornando ao site da “WebQuest Trigonometria Gill”, as equipes
encontram um desafio. Vejam:

Imagem 61 – Processo – Tarefa 7 – Etapa 4 (continuação 1)
Fonte: da autora
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No final da Tarefa 7, ao retornarem ao site da WebQuest, as equipes
encontram uma importante informação sobre o enigma a ser desvendado que
merece ser pesquisado. A informação acontece por meio da frase: “Olhem o que
eu acabei de receber!”. Desta forma as equipes são conduzidas a acessarem o
próximo site.
O site, fora produzido especialmente para a “WebQuest Trigonometria
Gill”, com o objetivo é promover o encontro da equipe com “Bugiganga”. Como citei
anteriormente, “Bugiganga” é a personagem de um inspetor policial de um desenho
animado apresentado em diversos países, inclusive no Brasil. Também fora uma
forma carinhosa de nos referirmos a alguém que têm objetivos a alcançar e os
transforma em realidade.
Com o texto, procuramos incentivar cada componente da equipe a
pesquisar, num processo de busca constante por conhecimento. Pois é desta
maneira que surgem os matemáticos, cientistas, pesquisadores entre outros, ou
seja, acontece a evolução de uma sociedade.
A seguir, imagens do site: https://sites.google.com/site/bugiganga8/,
produzido para hospedar o “enigma do aventureiro” da WebQuest Trigonometria
Gill.
“Bugiganga 8”

Imagem 62 - Página do site “Bugiganga 8”
Fonte: da autora

61

Imagens 63, 64 e 65 - Páginas do site “Bugiganga 8”
Fonte: da autora

Já imaginaram o que seria de nós, sem os eternos aventureiros?
Processo - Tarefa 8

Imagem 66 – Processo – Tarefa 8 – Etapa 1
Fonte: da autora
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Processo - Tarefa 8

Imagem 67 – Processo – Tarefa 8 – Etapa 2
Fonte: da autora

Tarefa 8 – Compartilhando o Aprendizado 1 e 2 é a etapa final.
Por meio das atividades as equipes irão compartilhar suas produções,
experiências vivenciadas nas tarefas e aprendizagens.
A avaliação do trabalho das equipes, será realizada no transcorrer do
desenvolvimento da WebQuest. Nesta atividade apenas observaremos com maior
atenção as explanações nas apresentações, analisando se houve realmente a
incorporação dos conceitos e assimilação dos conteúdos propostos aos alunos.
Quanto ao Compartilhando o Aprendizado 2, cada equipe terá uma
página no site https://sites.google.com/site/gilvanebampiproducoes/, destinada a
postagem da produção desenvolvida durante a execução da WebQuest. A página
possui o nome da equipe (ex.: Equipe 1).
Atualmente as equipes têm acesso a ela apenas para visualização. E
após todas as equipes concluírem as tarefas, marcaremos uma data que ficará
disponível para as equipes editarem (postagem) o material. Para que isso seja
possível, precisaremos cadastrar o e-mail de um componente da equipe (do
responsável), e somente após a liberação deste e-mail, poderão postar o material. A
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postagem será executada durante uma das aulas, pois se houverem dúvidas o
professor poderá auxiliá-los.
Concluída a atividade, faremos a leitura das produções, analisando os
questionamentos e se necessário retomaremos o conteúdo.
A

seguir,

imagens

da

página

Apresentação

do

site:

https://sites.google.com/site/gilvanebampiproducoes/, destinado a postagem do
material das equipes.

Imagem 68 - Página Apresentação
Fonte: da autora

Imagem 69 - Página Apresentação (continuação)
Fonte: da autora
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7.1.2.5 Avaliação
Na avaliação é descrita de forma objetiva o que esperadas que os
alunos atinjam durante o desenvolvimento da WebQuest. Nela expomos os itens a
serem avaliados e como isso ocorrerá. Acreditamos que, pelo fato de existir clareza,
os alunos sentir-se-ão responsáveis pelo desenvolvimento das tarefas em busca da
aprendizagem.
Apesar de estar exposta no final da WebQuest, isso não impede que as
equipes conheçam os critérios logo no início do trabalho, pois ela acorrerá a todo
momento, em cada etapa cumprida.
Um fato importante nesta avaliação é a existência de dois momentos
diferentes. A avaliação da equipe efetuada pela própria equipe, onde os
componentes têm a possibilidade de analisar e interpretar os fatos ocorridos no
desenvolvimento de cada tarefa e a avaliação efetuada pelo professor.
Acredita-se que, quando os alunos têm a possibilidade de efetuarem
parte da própria avaliação da aprendizagem, apresentam maior interesse e esforço
em obterem bons resultados.
A seguir apresentamos as imagens das páginas da Avaliação.
Avaliação

Imagem 70 – Página da Avaliação
Fonte: da autora
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Imagem 71 – Página Avaliação (continuação 1)
Fonte: da autora

Imagem 72 – Página da Avaliação (continuação 2)
Fonte: da autora
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Imagem 73 – Página da Avaliação (continuação3)
Fonte: da autora

Imagem 74 – Página da Avaliação (continuação4)
Fonte: da autora
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7.1.2.6 Conclusão
Chegamos ao componente final da WebQuest, a conclusão. Nela
expomos de forma resumida a experiência vivenciada, refletimos um pouco sobre a
importância do tema envolvendo Trigonometria e o que aprendemos com a
WebQuest na execução das tarefas. É claro, encontramos o “Bugiganga”.
“Bugiganga” foi a forma carinhosa de nos referirmos a alguém que
pesquisa, investiga e analisa as diferentes possibilidades de buscar conhecimento.
Este é apenas um trabalho concluindo.
A seguir apresentamos a imagem da página da Conclusão.
Conclusão

Imagem 75 – Página da Conclusão
Fonte: da autora
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ANEXO A
TAREFA 7 - ETAPA 2 - O Teodolito em Aplicações Trigonométricas
Situações-problema:
1- Utilizando o Teodolito construído e uma trena ou fita métrica,
determinar a altura do prédio do Colégio Industrial onde encontram-se as salas de
aula. Esboce o desenho e justifique todos os passos dados.
2- Utilizando o Teodolito construído e uma trena ou fita métrica,
determinar a altura do poste de iluminação pública localizado na frente do Colégio
Industrial. Esboce o desenho e justifique todos os passos dados.
3- Utilizando o Teodolito construído e uma trena ou fita métrica, medir a
altura do desnível entre a construção antiga (que contém duas salas de aula) e o
pavimento com as demais salas de aula do Colégio Industrial. Esboce o desenho e
justifique todos os passos dados.
4- Utilizando o Teodolito construído e uma trena ou fita métrica,
determinar a altura do portal/fachada que dá acesso ao Colégio Industrial. Esboce o
desenho e justifique todos os passos dados.
5- Utilizando o Teodolito construído e uma trena ou fita métrica,
determinar a medida da altura, desde o chão até a extremidade superior da antena
parabólica localizada no telhado do Colégio Industrial. Esboce o desenho e justifique
todos os passos dados.
6- Utilizando o Teodolito construído e uma trena ou fita métrica,
determinar a altura aproximada do prédio localizado ao lado do Colégio Industrial.
Esboce o desenho e justifique todos os passos dados.
7- Utilizando o Teodolito construído e uma trena ou fita métrica,
determinar a altura do muro de pedras (ponto mais alto) localizado na lateral do
Colégio Industrial. Esboce o desenho e justifique todos os passos dados.
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8- Utilizando o Teodolito construído e uma trena ou fita métrica,
determinar a largura da rua em frente o Colégio Industrial. Lembrem-se: não é
preciso atravessá-la. Esboce o desenho e justifique todos os passos dados.
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ANEXO B
TAREFA 7 - ETAPA 3 – Mais Aplicações da Trigonometria
Situações-problema:
9 – Veja o triângulo abaixo e responda:

a)

Qual é a hipotenusa?

R: .........

b)

Qual é o cateto oposto a z?

R: .........

c)

Qual é o cateto adjacente a z?

R:..........

d)

Qual é o cateto oposto a w?

R: .........

e)

Qual é o cateto adjacente a w?

R: .........

10 - Entre as pirâmides do Egito a pirâmide de Quéops é a maior delas e também
considerada uma das sete maravilhas do mundo antigo. Sua base é quadrangular
com as arestas da base medindo 230 m. O ângulo que o apótema de uma face
lateral forma com a base é de aproximadamente, 52º. Calcule a altura da pirâmide
(se não souber o que é apótema pesquise).

Desenho: da autora

Opcional: Quer saber mais sobre a pirâmide mais famosa do mundo, também
chamada de “a grande pirâmide”? Então vejam em:
http://coyothe.vilabol.uol.com.br/piramide.html
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11– (UFES – ES) Do topo de um farol situado a 40 m acima do nível do mar, o
ângulo de depressão de um barco (figura abaixo) é de 15º. A distância do barco ao
farol é em metros: (Dado: tg 15º = 2 -

)

Desenho: da autora

a) 20 (1 +

)

c) 40 (2 -

)

b) 20 (2 +

)

d) 40 (2 +

)

12- Uma pessoa na margem de um rio vê o topo de uma árvore na outra margem
sob um ângulo de 60º com a horizontal. Quando recua 20 m, vê o topo da mesma
árvore sob um ângulo de 30º. Desprezando a altura do observador, qual é a largura
do rio? Obs.: Neste problema vocês utilizarão sistemas de equações.

Desenho: da autora

Gabarito da Tarefa 7 - Etapa 3
9) a) = a
b) = b
c) = c
d) = c
e) = b

10) 147,20 m

11) d) 40 (2 +

)

12) 10 m (aprox.)
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ANEXO C
TAREFA 7 - ETAPA 4 – Calculando mais um pouco
Situações-problema:
13- Por segurança em um dos postes localizado na rua lateral ao colégio deverá ser
esticado um cabo de aço para segurança. Sabemos que será necessário ligar a
ponta do poste de 12 m de altura a um gancho no chão, vista que esse poste
contém um transformador de energia. Devido ao espaço reduzido o cabo de aço
quando esticado deverá formar um ângulo de 67º com o chão. Então:
a) Quantos metros de cabo de aço serão necessários?
b) O gancho que fixará o cabo de aço deverá ser fixado a quantos metros do poste?

Desenho: da autora

14 – Agora vocês já são entendidos no assunto de distâncias. Então será muito fácil
essa. Já sabemos que a distância da Terra ao sol é muito grande, ou seja, de
aproximadamente 150.000.000 Km. Em determinado momento, os astrônomos
mediram o ângulo formado pelo Sol, Terra e Mercúrio, indicado por
chegaram à medida de 26º sendo o ângulo

e

de 90º. O ângulo parece pequeno.

Vocês não acham? Será que quanto menor o ângulo a distância também será
menor? (pense nisso). Agora que já pensou, que tal consultar suas anotações entre
elas a tabela de razões trigonométricas e calcular:
a) A distância aproximada do Sol até o planeta mercúrio.
b) A distância do planeta Mercúrio ao planeta Terra, neste mesmo instante.
c) Analisando a questão e os cálculos, será que a distância entre os planetas
mercúrio e Terra, hoje é a mesma? Por quê? O que há de interferência no cálculo.
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Desenho: da autora

15- Seu colega se sentindo muito entendido no que se refere à trigonometria resolve
descrever sobre a altura de uma árvore da seguinte maneira: “Quando me afasto de
uma árvore 26 m consigo observar seu topo sob um ângulo de 18º. Se minha altura
é 1,65m então a altura da árvore é de:...”. Baseado na informação pode-se concluir
que a árvore referida possui a altura de? Calcule.

Desenho: da autora

16- Uma aeronave em um vôo comercial a 2.600 m de altitude apresenta um
problema em uma das portas que acaba abrindo deixando cair uma caixa. No
entanto devido à velocidade do avião e a ação do vento, a caixa cai em linha reta
formando um ângulo de 32º em relação à vertical, pois o avião continua seu trajeto.
Que distância a caixa percorreu do momento da queda até tocar o solo?

Desenho: da autora
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17- Observe no desenho representativo parte do mapa da cidade de Francisco
Beltrão. As ruas Antônio de Paiva Cantelmo e Clevelândia são perpendiculares. A
distância entre os pontos A (esquina da Rua Antonio de Paiva Cantelmo com a Rua
Clevelândia) e B (encontro da Rua Clevelândia dom a Av. Paraná) é de 100 m. As
ruas Clevelândia e Av. Paraná cruzam-se em B formando um ângulo de 55º. Qual é
o perímetro do triângulo ABC determinado pelos cruzamentos dessas ruas?

18- Você sabe que para determinar grandes alturas podemos utilizar o teodolito.
Certo engenheiro precisa descobrir a altura de uma torre de alta tensão, para assim
poder construir uma edificação próxima a torre. Por segurança a edificação deverá
estar distante da torre a medida de pelo menos 3/2 da altura da torre. Para tanto
ajustou o teodolito a uma distância de 98 m da base da torre e obteve um ângulo de
34º, representado na figura. No entanto o teodolito foi posicionado em cima de um
tripé a uma altura de 1,50 do solo. Nestas condições:
a) Aproximadamente que altura tem a torre?
b) Qual é a metragem mínima de afastamento em relação à torre poderá ser
edificada a obra?

Desenho: da autora

19- Certa casa será construída utilizando em seu telhado as telhas de cimento. Mas,
para que haja bom “caimento” no escoamento da água da chuva sua inclinação em
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relação à horizontal deverá ser de 20º. Sabendo que em cada lado da casa serão
construídos 7,20 m de telhado e que, até a laje do teto a casa terá 3,20 m de altura.
Determine a que altura em relação ao chão se encontrará o ponto mais alto do
telhado dessa casa.

Desenho: da autora

20– Imagine que um avião decolando do aeroporto de Francisco Beltrão, no
ponto A e sobe segundo um ângulo constante de 13º em relação à horizontal. Na
direção do percurso do avião, a 2,5 Km do aeroporto, existe uma torre de 87 m de
altura. Verifique se existe a possibilidade do avião se chocar com a torre. Justifique
sua resposta.

Desenho: da autora

21- Meu amigo possui um terreno em forma de trapézio. E pediu minha ajuda para
descobrir quantos metros de tela precisará, pois pretende cercá-lo. Entregou-me
apenas um desenho com algumas medidas e ângulos internos. A partir delas,
preciso descobrir quantos metros de tela deverá ser comprado. O problema que
duas medidas estão sem indicação. Observou-se que mesmo no portão ele usará a
tela. Ou seja, o terreno ficará todo cercado. Ajude a descobrir:
a) Quantos metros de tela precisam ser comprados de tela.
b) Quantos metros quadrados (m2) de tela serão comprados já que a tela possui
1,60m de altura?

78

Desenho: da autora

22 – A árvore em questão deverá ser retirada do local para a construção de um
prédio. Analise a figura que representa uma situação real, calcule e responda.
a) Pode-se tombar a árvore em direção à casa, sem atingir a construção? Justifique
sua resposta.

Desenho: da autora

23 – Em Paris na França foi construída a torre Eiffel. Hoje, a estrutura de aço
construída como arco de entrada da Exposição Universal de 1889 é o cartão postal
da cidade. Veja a representação da torre que pesa mais de 10.000 toneladas na
figura abaixo e calcule sua altura.

Desenho: da autora
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24 – um observador quer determinar a altura de um edifício, para isso coloca-se a
uma distância de 28 m do edifício e assim o observa sob um ângulo de 36º,
conforme mostra a figura. Com essa situação:
a) Calcule a altura do edifício a partir do solo, sabendo que o observador mede 1, 75
m e se encontra sob um pedestal de 1, 10 de altura?
b) Calcule quantos andares possui o edifício sabendo que cada andar mede
aproximadamente 3,18 m?

Desenho: da autora

25 – Após um vendaval o Eucalipto que se encontrava plantado num local sem
vegetação quebrou com a ação do vento. Calcule qual era a sua altura antes do
vendaval.

Desenho: da autora

26 – Um pintor apoiou uma escada em uma parede, num ponto distante 4,5 m do
solo, formando com a parede um ângulo de 58º. Baseado na informação qual é o
comprimento da escada?
a) 3 m
b) 6 m
c) 9 m
d) 12 m
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Desenho: da autora

27– (Ceeteps – SP) A informação pode evitar doenças:
“Para evitar a contaminação da água pela fossa, deve-se construí-la distante, no
mínimo 20 m do poço de água”.
Considere:
Sen 30º = 0,5
Cos 30º = 0,8
Tg 30º = 0,6
d = distância do poço à fossa.
a) correta, pois a distância do poço à fossa é de 20 m.
b) incorreta, pois a distância do poço à fossa é de 15 m.
c) correta, pois a distância do poço à fossa é de 22 m.
d) correta, pois a distância do poço à fossa é de 25 m.

Desenho: da autora

28 – Uma escada foi apoiada em um muro de forma a alcançar à parte mais alta.
Por segurança, o pé da escada foi posicionado a uma distância de 1,30 m em
relação à parede formando um ângulo de 75º com o chão. Assim:
a) Calcule o comprimento da escada.
b) Calcule a altura do muro, em relação ao solo, que a escada alcança.
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Desenho: da autora

29 – Uma torre localizada numa ilha está sendo restaurada. Um operário do alto da
torre de 78 m de altura avista a praia no continente sob um ângulo de 40º em
relação ao plano horizontal. Para a restauração são necessários diversos materiais
que vem do continente. Para transportar o material até a ilha um barqueiro cobra R$
4,00 por metro percorrido. Nessas condições, quanto o barqueiro receberá em cada
transporte que faz?

Desenho: da autora

30– Nas previsões meteorológicas, os meteorologistas precisam saber a altura das
nuvens feita por radar que calcula a altura da nuvem em relação ao solo. Esse
cálculo também é importante para a orientação de aviões evitando assim as
turbulências durante os vôos. Observe o desenho e determine a altura da nuvem
detectada por um radar.

Desenho: da autora
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31 – A torre inclinada localizada na cidade de Pisa na Itália é um dos monumentos
mais famosos do mundo. Sabe-se que atualmente a torre faz na sua inclinação, um
ângulo de 74º com o solo. Quando o sol está no zênite (os raios solares são
perpendiculares ao solo) ela lança sobre o solo uma sombra de 15 m de
comprimento. Qual é a altura da torre (o ponto mais alto)?

Desenho: da autora

32– Certa escada Magirus do carro do corpo de bombeiros pode estender-se até um
comprimento máximo de 30 m quando é levantada a um ângulo máximo de 70º.
Sabe-se que a base da escada está colocada sobre um caminhão a uma altura de
1,80 m do solo. Que altura, em relação ao solo a escada pode alcançar quando
acionada por completo?

Desenho: da autora

33- Um observador deitado no chão debaixo de uma árvore vê sob um ângulo de 70º
o topo da encosta. Sabendo-se que a árvore está distante 35 m da base da encosta
e que o observador pretende esticar um cabo de aço da base da árvore ao topo da
encosta. Nesse caso, calcule:
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a) O comprimento do cabo de aço que unirá o pé da árvore ao topo da encosta?
b) A altura da encosta (formando um ângulo reto com o solo)?

Desenho: da autora

34 – (Unicamp – SP) Para medir a largura

de um rio, um homem usou o

seguinte procedimento: localizou um ponto B, na margem do rio, de onde podia ver
na margem oposta, o coqueiro C, de forma que o ângulo
determinou o ponto D no prolongamento de
reto. Medindo

fosse de 60º, e

, de forma que o ângulo

fosse

e encontrando 40 m, achou a largura do rio. Determine essa

largura.

Desenho: da autora

35- Um teleférico será instalado numa cidade turística unindo a parte baixa à parte
alta. Para isso os engenheiros responsáveis pela obra mediram o ângulo Â e o
desnível entre os pontos A e B para saber a metragem de cabo de aço necessário
para a construção do teleférico. Assim:
a) Calcule a medida do cabo de aço (AB).
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b) O cabo de aço do teleférico, na verdade é curvo devido a seu peso. Os
engenheiros calcularam que essa curvatura torna o comprimento do cabo 2% maior
que o segmento de reta AB. Então, qual é o comprimento real do cabo de aço?

Desenho: da autora

Gabarito da Tarefa 7 - Etapa 4
13 - a) 13,02 m

25 - 18,35 m (aproximadamente)

b) 5,09 m
14 - a) 67.700.000

26 - c) 9 m

b) 134.850.000
c) Resposta pessoal
15 - 8,45 m
16 - 4.905 m (aproximadamente)

27 - d) 25,99 m
28 - a) 5,01 m

17 - 417,01 m (aproximadamente)
18 - a) 81,242 m

b) 4, 85 m
29 - R$ 371,84
30 - 7,83 Km

b) 124,11 m
19 - 5,66 m (aproximadamente)
20 - 462 m
21 - a) 199,21 m

31 - 52,30 m
32 - 30m
33 - a) 102,33 m

b) 318,73 m2
22 - a) 24,65 e resposta pessoal
23 - 323,96 m (aproximadamente)
24 - a) 25,514 m
b) 8 andares

ANEXO D

b) 96,145 m
34 - 120,06 m
35 - a) 198,11 m
b) 202,07 m
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