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1. Produza uma vı́deo aula mostrando como determinar o volume de uma esfera através do
princı́pio de Cavalieri.

Objetivos da Atividade: Uma vez que o curso de Matemática, como um todo, visa a formação
de professores, é importante que durante a graduação o estudante possa exercitar sua prática
docente. Desta forma, esta atividade visa:

• Proporcionar ao aluno a oportunidade de exercitar/melhorar sua postura diante do quadro
- que mesmo com o avanço tecnológico continuará a ser, ainda por muito tempo, o principal
recurso didático disponı́vel nas escolas de todo o paı́s.

• Produzir, possı́velmente, material didático que possa ser útil para o próprio estudante de
Geometria Espacial, para outros estudantes do curso de Matemática ou para outras pessoas
interessadas em estudar tal assunto, uma vez que dependendo do material produzido, este
pode vir a ser publicado

Orientações para a produção do material:

• Necessariamente o estudante terá que fazer uso de quadro e pincel (ou quadro e giz).

• A aula deverá conter uma demonstração e, pelo menos, um exemplo.

• Não devem ser adicionados efeitos especiais nem legendas.

• Não deve ser feita edição; se for necessário mais de um arquivo, salve diferentes arquivos
e os numere na ordem correta de exibição.

• Inicialmente faça uma apresentação (nome, curso, instituição e o que esta aula irá abordar).

• Dê preferência para ambientes iluminados e silenciosos. É essencial que a câmera (ou o
equipamento a ser usado para filmar) esteja FIRMEMENTE APOIADO em algum lugar
(tripé, cadeira, mesa, etc). JAMAIS use ’tripé humano’.

• Cuidado com o pincel a ser usado. Uma vez que não será exigida a utilização de equipa-
mentos de excepcional qualidade, a ’intensidade’ da cor do pincel pode fazer muita
diferença para uma qualidade mı́nima da vı́deo aula.

• Cuidado com as roupas e a aparência1. Façam de conta que o ambiente é uma sala de aula
real.

• Procure ambientes mobiliados. Isso melhora a qualidade do som pois ameniza a reverberação
(eco).

Critérios para avaliação:

• Entrega na data correta (1,0);

• Qualidade de som (1,0) e imagem (1,0);

• Uso correto da lı́ngua portuguesa (1,0);

• Desenvoltura (1,0);

• Sequência lógica empregada na aula (2,0);

1Aqui não se trata de beleza, mas de uma apresentação decente: cuidado com o cabelo, acessórios, etc
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• Corretude da demostração (2,0);

• Relevância do(s) exemplo(s): (1,0);

Informações para entrega do Material e avisos da disciplina:

(a) Os arquivos devem ser entregues em DVD: CUIDADO!!!! Basta gravar os arquivos no
formato MP4, como se o DVD fosse um pen drive. O objetivo é apenas ARMAZENAR os
arquivos e não executá-los em aparelhos de DVD.

(b) Data de entrega: 05 de maio (terça-feira, noite).

(c) Próximas atividades da disciplina:
- Avaliação: 05 de maio (noite);
- Avaliação Final: 06 de maio (noite);

(d) Sobre as notas:
- Primeira Avaliação: realizada (origamis);
- Segunda Avaliação: realizada (sólidos de arquimedes);
- Terceira Avaliação: esta!
- Quarta Avaliação: escrita, dia 5 de maio.
- Extras: lista de exercı́cios;
- Avaliação Final: 6 de maio.
- Média: [três melhores notas + extras]/3

(e) Em caso de dúvidas, entre em contato através do e-mail: marcio@matematicauva.org.
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