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CARTA AO PROFESSOR

Este material tem como objetivo principal ser uma ferramenta para o você
professor que está ministrando aulas com os conteúdos de funções e relações trigonométricas.
Uma das maneiras de verificação da apropriação do conteúdo é o jogo.
O professor encontrará dois jogos de tabuleiro de fácil construção e manuseio
com os alunos.
O Jogo Ludo Trigonométrico foi aplicado em uma turma com 28 alunos em aulas
de contra turno da rede pública estadual na cidade de Londrina, Paraná.
O Jogo da Memória foi aplicado em duas turmas do segundo ano do ensino
médio da rede particular de ensino da cidade de Londrina no Paraná.
Os Jogos têm como hipótese levar o aluno a relembrar e/ou aprender teorias
como: relações trigonométricas (seno, cosseno e tangente), transformações de ângulos, gráficos
e equação trigonométrica.
Antes de iniciar a aula prática é necessário falar com os alunos sobre as origens
do estudo da trigonometria pelos povos da antiguidade, relembrar os elementos de um triângulo
retângulo: a hipotenusa que sempre está oposta ao vértice formado por um ângulo reto e dois
catetos, chamados de oposto e adjacente, dependendo de qual ângulo complementar que
estamos nos referindo.
Lembrar ainda o conceito de função, para que em seguida os alunos sejam
capazes de construir os gráficos das funções trigonométricas.
Por se tratar de uma proposta, alterações e adaptações devem sempre ser
levadas em consideração mediante aos alunos em que será aplicado os jogos.

Aluna de Mestrado: Maristela Pinheiro de Góes Bortolotto
Orientador: Dr. Leonardo Sturion
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LUDO TRIGONOMÉTRICO
1.1 MATERIAL DO LUDO TRIGONOMÉTRICO
 1 tabuleiro
 32 cartas
 4 pinos de cores diferentes
 1 dado
 4 folhas de sulfite
 4 lápis
1.2 REGRAS DO JOGO
O jogo deve ter de 3 a 5 participantes, em que um deles deverá ser o juiz do jogo.
O juiz terá em mãos todas as cartas e suas respectivas respostas, para averiguar se foi
correta a resposta do jogador.
A sequência do jogo será definida pelo lançamento de um dado. O
Jogador que tirar o maior número iniciará o jogo e assim sucessivamente.
Na vez de cada participante, este deverá pegar uma carta e responder a questão que
estará nela.
Cada participante deverá pegar apenas 1 carta por rodada.
Para cada resposta correta o participante andará 1 casa.
Para cada resposta errada o participante não se movimentará no tabuleiro.
O vencedor do jogo será o participante que chegar primeiro ao ponto final.
As cartas devem ser recortadas de tal modo que um lado tenha a pergunta e do outro a
imagem da carta. Em seguida dobrar e colar as partes em branco, de tal modo que na frente
ficarão as perguntas e na parte de traz as respostas.
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1.3 PERGUNTAS DAS CARTAS
1) Qual a medida do seno do arco de

?

2) Qual a medida do seno do arco de

?

3) Qual a medida do seno do arco de

?

4) Qual a medida do seno do arco de

?

5) Qual a medida do seno do arco de

?

6) Qual a medida do seno do arco de

?

7) Qual a medida do cosseno do arco de

?

8) Qual a medida do cosseno do arco de

?

9) Qual a medida do cosseno do arco de

?

10) Qual a medida do cosseno do arco de

?

11) Qual a medida do cosseno do arco de

?

12) Qual a medida do cosseno do arco de

?

13) Qual a medida da tangente do arco de ?
14) Qual a medida da tangente do arco de

?

15) Qual a medida da tangente do arco de

?

16) Qual a medida da tangente do arco de

?

17) Qual a medida da tangente do arco de

?

18) Qual a medida em radianos do arco de

?

19) Qual a medida em radianos do arco de

?

20) Qual a medida em radianos do arco de

?

21) Qual a medida em radianos do arco de

?

22) Qual a medida em radianos do arco de ?
23) Qual a medida em radianos do arco de ?
24) Esboce um gráfico da função seno x?
25) Esboce um gráfico da função cosseno x?
26) Esboce um gráfico da função tangente x?
27) Qual o domínio da função cosseno x?
28) Qual o domínio da função seno x?
29) Qual o domínio da função tangente x?
30) Qual a imagem da função cosseno x?
31) Qual a imagem da função seno x?
32) Qual a imagem da função tangente x?
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1.4 CARTAS DO LUDO TRIGONOMÉTRICO

Qual a medida do seno do arco de ?
R:

Qual a medida do seno do arco de ?
R: √

Qual a medida do seno do arco de ? R:
√

Qual a medida do seno do arco de ?
R: 1
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Qual a medida do seno do arco de ?
R:

√

Qual a medida do seno do arco de

?

R:

Qual a medida do cosseno do arco de ?
R: √

Qual a medida do cosseno do arco de ?
R:

\
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Qual a medida do cosseno do arco de ?
R: √

Qual a medida do cosseno do arco de

? R:

√

Qual a medida do cosseno do arco de

? R:

√

Qual a medida do cosseno do arco de

? R:
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Qual a medida da tangente do arco de ?
R: 1

Qual a medida da tangente do arco de

? R:

-1

Qual a medida da tangente do arco de

? R:

√

Qual a medida da tangente do arco de

? R:
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Qual a medida da tangente do arco de

?

R: 0

Qual a medida em radianos do arco de ?
R:

Qual a medida em radianos do arco de

?

R:

Qual a medida em radianos do arco de

?

R:
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Qual a medida em radianos do arco de

?

R:

Qual a medida em radianos do arco de ?
R:

Qual a medida em radianos do arco de

?

R:

Esboce um gráfico da função seno x?
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Esboce um gráfico da função cosseno x?

Esboce um gráfico da função tangente x?

Qual o domínio da função cosseno x?
R: ( ) { }

Qual o domínio da função seno x?
R: ( ) { }
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Qual o domínio da função tangente x?
R: ( ) { }

Qual a imagem da função cosseno x?
R: ( ) { }

Qual a imagem da função seno x?
R: ( ) { }

Qual a imagem da função tangente x?
R: ( )
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1.5 TABULEIRO
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2
JOGO DA MEMÓRIA:
TRIGONOMÉTRICO

2.1 MATERIAL
a) 1 dado
b) 64 cartas do jogo
2.2 REGRAS
a) O jogo deve ter de 2 a 6 jogadores.
b) Para determinar qual jogador iniciara o jogo, lança-se o dado.
O primeiro jogador e o que tirar o maior numeram no dado e
assim sucessivamente.
c) O jogo inicia com as cartas viradas para baixo.
d) Cada jogador em sua vez poderá virar 2 cartas, de tal forma
que todos os jogadores vejam quais são essas cartas.
e) Se o jogador ao virar as 2 cartas, elas não se corresponderem
devera vira-las para baixo novamente no mesmo local.
f)

Quando o jogador ao virar suas cartas consegue formar um
par, o jogador recebe outra chance de jogar.

g) Caso na segunda jogada o jogador consiga formar outro par ele
poderá virar mais duas cartas, ate o momento em que não
formar mais par a vez será do próximo jogador.
h) O vencedor é o jogador que possui o maior número de pares.
2.3 OBJETIVO
a) O objetivo do Jogo da Memória: Trigonométrico é que o jogador
vire o maior número de pares de cartas possível.
b) Para isto o jogador devera conhecer a função escrita e a sua
representação no plano.
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2.4 CARTAS DO JOGO DE MEMÓRIA

Qual a medida do seno do
arco de ?

Qual a medida do seno do
arco de ?
R: √

Qual a medida do seno do
arco de ?
R: √

Qual a medida do seno do
arco de ?
R: 1
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Qual a medida do seno do arco
de ?
R: √

Qual a medida do seno do arco de
?
R:

Qual a medida do cosseno do arco de
?
R: √

Qual a medida do cosseno do arco de
?
R:
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Qual a medida do cosseno do arco
de ?
R: √

Qual a medida do cosseno do arco
de ?
R: √

Qual a medida do cosseno do arco
de ?
R: √

Qual a medida do cosseno do arco
de ?
R:
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Qual a medida da tangente do arco de
?
R: 1

Qual a medida da tangente do arco
de ?
R: -1

Qual a medida da tangente do arco
de ?
R: √

Qual a medida da tangente do arco
de ?
R:
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Qual a medida da tangente do arco
de ?
R: 0

Qual a medida em radianos do arco de
?
R:

Qual a medida em radianos do arco de
?
R:

Qual a medida em radianos do arco de
?
R:
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Qual a medida em radianos do arco de
?
R:

Qual a medida em radianos do arco de
?
R:

Qual a medida em radianos do arco de
?
R:

Esboce um gráfico da função seno x?
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Esboce um gráfico da função cosseno
x?

Esboce um gráfico da função tangente
x?

Qual o domínio da função cosseno x?
R: ( ) { }

Qual o domínio da função seno x?
R: ( ) { }
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Qual o domínio da função tangente x?
R: ( ) { }

Qual a imagem da função cosseno x?
R: ( ) { }

Qual a imagem da função seno x?
R: ( ) { }

Qual a imagem da função tangente x?
R: ( )
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