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RESUMO 
Este trabalho procura apresentar uma proposta de ensino, envolvendo as relações entre ângulos e 
lados de um triângulo e a base média de um trapézio, utilizando como metodologia o ensino por 
atividades estruturadas, direcionadas ao ensino fundamental. Pois, devido às dificuldades 
encontradas tanto pelos alunos, ao tentarem compreender o ensinamento dado pelos seus 
educadores, como pelos professores ao tentarem repassar o conteúdo de geometria no Ensino 
Fundamental, procuramos propor um estudo que aborda alguns tópicos da geometria plana para 
que seja ministrado em sala de aula, no oitavo ano, articulando teoria e prática, de modo a 
despertar a curiosidade do aluno pelo ensino da matemática, com a finalidade de fazer com que o 
mesmo possa desenvolver o seu espírito investigativo; tornar-se um criador ativo do seu 
conhecimento, passando a vê-la com outros olhos, identificando-a no seu cotidiano e obtendo 
dessa forma uma relação mais estreita com os objetos matemáticos em jogo. 
 
   
 
Palavras-chave: Educação. Educação Matemática. Ensino de Geometria por Atividades. 
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
Atualmente, nossa sociedade determina que o cidadão desenvolva 

habilidades que possibilitem uma forma de processar e resolver problemas com 

mais rapidez e eficácia. Porém, muitas das vezes isso não é possível, devido às 

inúmeras deficiências encontradas em nossas instituições de ensino público. 

Acreditamos que seja possível, pelo menos, amenizar os efeitos dessas 

deficiências e conseguir formar um cidadão com tais habilidades. Portanto, 

concordamos com Mendes e Sá (2006) quando dizem que: 

Para que o ensino de matemática alcance esses objetivos e forneça ao 
estudante, habilidades e conhecimentos úteis e que o prepare para 
resolver os problemas diários, é necessário a utilização de uma 
metodologia que valorize a ação docente do professor, através de um 
ensino partindo do concreto para o abstrato (2006, p. 9). 
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Nós, como ex-estudantes de escolas públicas, tivemos que enfrentar 

todos esses obstáculos sem que ninguém apresentasse uma nova metodologia 

de ensino que nos permitisse essa melhor formação intelectual. Daí a nossa 

motivação para que hoje, como estudantes do primeiro ano de Licenciatura Plena 

em Matemática, da uma universidade do Estado do Pará, ávidos por 

conhecimento e abertos para novas formas de metodologias, possamos contribuir 

para a qualidade da formação das novas gerações de estudantes, apresentando 

uma proposta metodológica abordando a geometria, especificamente as relações 

entre ângulos e lados de um triângulo e a base média de um trapézio, baseada 

nos estudos de Mendes e Sá sobre o ensino de matemática por atividades 

estruturadas em sala de aula. 

 
Estamos em comum acordo com Mendes (2006), quando ele afirma 

que o uso de materiais concretos no ensino da matemática é uma ampla 

metodologia de ensino, porém, utilizada frequentemente de forma inadequada 

pelo professor. O Aluno deve ser um participador ativo do seu processo de criação 

do conhecimento e não somente um observador. Seguindo esta linha de 

raciocínio, Mendes afirma em seu trabalho, que: 

Os materiais devem ser uma verdadeira personificação e representação 
dos conceitos matemáticos ou das idéias exploradas. Devem ser 
motivadores da aprendizagem matemática dos alunos, bem como 
apropriados para serem usados em diferentes níveis de formação de um 
mesmo conceito matemático, favorecendo a abstração matemática, 
através de manipulação individual ou em grupo (Mendes2006, p. 17). 
 

 
Sá (2009), ao analisar os objetivos propostos pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino fundamental de 1997, concluiu: 
que no ensino fundamental o trabalho pedagógico com os 
conhecimentos materiais não deve se prender a regras ou fórmulas e 
sim a desenvolver habilidades que permitam o futuro cidadão a uma 
convivência participativa no meio social (Sá, 2009, p. 17). 
 

 

Diversos pesquisadores têm se empenhado em desenvolver pesquisas 

sobre novas metodologias para que o ensino matemático tenha resultados mais 

satisfatórios. Uma dessas metodologias que tem ganhado destaque é o ensino de 
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matemática por atividades. Por isso a nossa curiosidade em poder desenvolver 

algum trabalho baseado nessa proposta. 

 

Escolhemos o assunto relações entre ângulos e lados de um triângulo 

e a base média de um trapézio, em especial, devido as nossas experiências 

passadas nos mostrarem muitas deficiências no processo ensino-aprendizagem 

nas séries fundamentais e pelo desejo de dar continuidade ao trabalho iniciado 

pelos autores acima citados, visto que, não encontramos atividades relacionadas 

a este assunto em suas publicações. 

 

OBJETIVOS 

- Relacionar os lados de um triângulo com seus respectivos ângulos opostos 

- Despertar o espírito investigativo; 

- Desenvolver uma relação entre as bases de um trapézio e sua base média 

 

CONTEÚDO 

Geometria Plana no Ensino Fundamental 

  

PERÍODO 

4(quatro) aulas de 50(cinqüenta) minutos. 

 

AMBIENTE 

- Salas de aulas de escolas públicas 

- Com alunos com dificuldades em interpretar problemas geométricos; 

 

 

METODOLOGIA 

 

Nesta proposta de ensino sobre geometria utilizando atividades 

estruturadas, levaremos para dentro da sala de aula, materiais pertinentes à 

realização de cada atividade. 
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Para a Atividade 01, na qual trataremos um assunto sobre triângulos e 

a relação entre os seus ângulos internos e os seus respectivos lados opostos, 

formaremos primeiramente grupos com 4 (quatro) integrantes cada um. Para cada 

grupo disponibilizaremos uma folha de atividades, três triângulos feitos de papel 

cartão (previamente mensurados, para evitar o problema de os alunos se 

depararem com números racionais), uma régua/esquadro e um transferidor de 

180º. Os triângulos serão identificados pelas letras A, B e C. Começando pelo 

triângulo A, os alunos farão a medição dos ângulos internos do mesmo, utilizando 

o transferidor, e em seguida irão registrar os resultados obtidos na coluna 

ÂNGULO do quadro da folha de atividades. 

 

Dando continuidade ao processo, os alunos, farão a medição dos lados 

opostos aos respectivos ângulos internos, também anotando os resultados 

obtidos na coluna, LADO OPOSTO AO ÂNGULO, do quadro da folha de 

atividades. Ao terminarem essa etapa, repetirão o mesmo procedimento para os 

outros triângulos, anotando os resultados nas colunas a eles destinadas. 

 

Com todos os dados em mãos, os grupos irão responder ao 

questionário encontrado no final das atividades, que os levarão ao resultado 

esperado de que quanto maior o ângulo interno de um triângulo, maior será o lado 

oposto a ele. Por fim, a ideia trabalhada em sala de aula será reforçada 

teoricamente, para que os alunos obtenham um aprendizado mais eficiente. 

 

Para a Atividade 02, na qual trabalharemos com o intuito de encontrar 

uma relação entre as bases do trapézio e os pontos médios dos seus lados não 

paralelos, também dividiremos a turma em grupos, com 4 (quatro) integrantes em 

cada. Disponibilizaremos para cada grupo, trapézios feitos de papel cartão 

(previamente mensurados, evitando assim, o problema com os números 

racionais), uma régua e uma folha de atividades com um quadro de trapézios. 
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Os grupos identificarão os vértices do trapézio pelas letras A, B, C e D. 

A partir daí, com a régua, deverão encontrar os pontos médios dos lados não 

paralelos da figura e os identificar pelas letras M e N. Feito isso, irão traçar um 

segmento de reta ligando estes dois pontos, dando origem ao segmento de reta 

MN. Ainda com a régua, determinarão as bases, menor e maior, e a base média 

dos trapézios, registrando os seus resultados no quadro de trapézios. Realizarão 

a soma das bases menor e maior, registrando os resultados na última coluna do 

quadro. 

 

Ao término dessa atividade, os alunos deverão notar que a medida da 

base média é igual à média aritmética da soma das bases maior e menor, e 

posteriormente descobrir uma maneira de encontrá-la sem precisar medi-la com a 

régua. Novamente será através da teoria que será reforçada a ideia executada 

em sala de aula, para que haja um melhor aproveitamento. 

 

ATIVIDADE 01 

RELAÇÃO ENTRE ÂNGULOS INTERNOS E OS LADOS DE UM TRIÂNGULO 

 

Objetivo: Redescobrir uma relação entre os ângulos internos de um triângulo com 

seus respectivos lados opostos. 

 

Material: 

1. Triângulos feitos de papel cartão 

1. Quadro de ângulos e lados dos triângulos A, B e C 

2. Lápis 

3. Régua / Esquadro 

4. Transferidor de 180º 

 

Desenvolvimento 

 

 Com o transferidor faça a medição do ângulo interno de cada triângulo e 

registre os resultados no quadro abaixo. 
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 Com a régua faça a medição dos lados do triângulo e registre os resultados 

no quadro abaixo. 

 
Quadro 01: Registro dos alunos após medição com régua e transferidor 

TRIÂNGULO A TRIÂNGULO B TRIÂNGULO C 
ÂNGULO LADO 

OPOSTO AO 
ANGULO 

ÂNGULO LADO 
OPOSTO AO 

ANGULO 

ÂNGULO LADO OPOSTO AO 
ANGULO 

      
      
      

  
RESPONDA 01: 

a) Qual a medida do maior ângulo do triângulo A?_________________ 

a) Qual a medida do maior lado do triângulo A?___________________ 

b) Qual a medida do menor ângulo do triângulo A? ________________ 

c) Qual a medida do menor lado do triângulo A?___________________ 

d) Descreva uma ocorrência entre os ângulos e os lados desse triângulo. 

 

RESPONDA 02: 

e) Qual a medida do maior ângulo do triângulo B?_________________ 

f) Qual a medida do maior lado do triângulo B?___________________ 

g) Qual a medida do menor ângulo do triângulo B? ________________ 

h) Qual a medida do menor lado do triângulo B?___________________ 

i) Descreva uma ocorrência entre os ângulos e os lados desse triângulo. 

 

RESPONDA 03: 

j) Qual a medida do maior ângulo do triângulo C?_________________ 

k) Qual a medida do maior lado do triângulo C?___________________ 

l) Qual a medida do menor ângulo do triângulo C? ________________ 

m) Qual a medida do menor lado do triângulo C?___________________ 

n) Descreva uma ocorrência entre os ângulos e os lados desse triângulo. 

 

O QUE SEU GRUPO DESCOBRIU ENTRE A RELAÇÃO ÂNGULO E LADO DO 

TRIÂNGULO? 
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ATIVIDADE 02 

BASE MÉDIA DE UM TRAPÉZIO 

 

Objetivo: descobrir uma relação entre as bases do trapézio e os pontos médios 

dos lados não paralelos. 

 

Material: 

1. Trapézios feitos de papel cartão 

1. Quadro de Trapézios 

2. Lápis 

3. Régua 

Procedimento 

 Identifique os vértices de cada trapézio utilizando as letras A, B, C e D. 

 Determine o ponto médio de cada lado não paralelo dos trapézios e os 

identifique com as letras M e N; 

 Ligue os pontos por um segmento de reta MN; 

 Determine as medidas das bases de cada trapézio e registre no quadro 

abaixo; 

 Determine a medida do segmento construído (MN); 

 Com os dados obtidos complete quadro abaixo. 

 
                 Quadro 02: Registro dos alunos após medição com régua. 

Trapézio Medida da 
base menor 

Medida da 
base maior 

Medida da 
base média 

Soma das medidas 
das bases menor e 

maior 
T1     
T2     
T3     

 
Descubra uma maneira de obter a medida da base media de um trapézio sem 

medi-la! 

Conclusão: 

Fórmula:    
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      Quadro 03: Registro dos alunos após preenchimento do quadro 02 
T1 T2 T3 

AD  AD  AD  
BC  BC  BC  
MN  MN  MN  

 

RESPONDA 01: 

1. Qual é a natureza de cada trapézio? 

1. Qual é o termo geométrico atribuído aos lados AD e BC? 

2. O que ocorre com o segmento MN em cada caso? 

Descreva a propriedade redescoberta pelo seu grupo nesta atividade. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, apresentamos uma nova proposta para o ensino de 

geometria plana, atendo-se ao triângulo e ao trapézio, por acreditarmos que este 

assunto deve ser ministrado em sala de aula de maneira mais atrativa aos alunos 

e para que eles, com sua atenção voltada para a aula, trilhem no caminho da 

construção de seus próprios conhecimentos. Assim, esperamos que os futuros 

resultados adquiridos, após o projeto ser colocado em prática, possam ser 

apresentados à comunidade de Educadores em Matemática, pois esperamos 

poder divulgá-los e contribuir à nossa formação e dos nossos futuros alunos, 

como cidadãos mais competentes e capacitados para resolver problemas 

inerentes ao cotidiano. 
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