
 

O Ensino de Funções Trigonométricas:  

Uma Contribuição do PIBID UFF para a Escola Básica  
 

Grazielle Sales                                                    Guilherme Trindade 

grazielle.sales@hotmail.com                 guilhermeabtrindade@hotmail.com 

 Objetivo: Construir o gráfico das funções seno e cosseno, 

utilizando materiais concretos e conteúdos digitais 

produzidos  com o sowftare GeoGebra. 

 
 Material didático: Material concreto de apoio 

(Bugiganga), 1 ficha de atividades associada ao material 

concreto, 4 applets contruídos com o Geogebra (2 para a 

função seno e 2 para a função cosseno), 4 fichas de 

atividades (html) associadas aos applets. 

 

 Aplicação na escola:  CE Manuel de Abreu, Niterói-RJ. 
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Primeira ficha de atividades: Construção dos gráficos das funções seno e cosseno com o uso do material concreto 

 

Applet do tipo I (Linhas poligonais)  para a construção da função seno  

 

Applet do tipo II para a construção da função seno 

 

 



Applet do tipo I (Linhas poligonais) para a construção da função cosseno 

 

Applet do tipo II para a construção da função cosseno 

 

 Considerações finais 

  

O material didático elaborado permite a construção dos 

gráficos das funções seno e cosseno, por meio de atividades 

interativas e dinâmicas, tendo o aluno como protagonista do 

processo. 

  

Depois da aplicação na escola, notamos alguns aspectos que 

não tínhamos tomado conhecimento no desenvolvimento do 

projeto, o principal deles, foi o tempo para a aplicação do 

projeto. 
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