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APRESENTAÇÃO 

 
 

Este caderno de atividades tem como objetivo apresentar uma sequência de tarefas pensadas e 

elaboradas para ambientes de geometria dinâmica. A produção desta proposta se constitui em 

um Produto Educacional, como desdobramento e contribuição da pesquisa, em nível de 

mestrado, realizada por Henrique (2017) e desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-

Graduação em Educação em Ciências e Matemática (PPGEduCIMAT1) da UFRRJ e do 

GEPETICEM2. Em relação à seleção dos temas abordados, as atividades propõem o estudo de 

tópicos da Geometria Euclidiana que geralmente são abordados nos anos finais do Ensino 

Fundamental. Organizamos as tarefas para os seguintes ambientes: GeoGebra para 

computares, cujo foco está nas implementações no laboratório de informática, e GeoGebra e 

Sketchometry (ambos na versão aplicativo), para que as implementações ocorram em sala de 

aula por meio dos smartphones dos próprios alunos.  Além das tarefas, apresentamos algumas 

reflexões. Iniciamos com uma questão que justifica a forma como tratamos a geometria 

dinâmica nesse contexto. Por que ambientes e não softwares? aborda a nossa escolha para o 

termo Ambientes de Geometria Dinâmica em vez de Softwares de Geometria Dinâmica. Na 

sequência, destacamos alguns aspectos relevantes para a confecção das tarefas, passando por 

uma breve apresentação de cada ambiente. Por fim, detalhamos cada atividade, apontamos os 

objetivos, a série a que se destina, o tempo previsto para implementação, algumas pistas para 

orientar as construções – com ícones do software utilizado – e, ao final de cada conjunto de 

tarefas, pertinente aos temas selecionados, na seção orientações para implementação, como 

fruto de nossa experiência, apresentamos algumas sugestões direcionadas ao professor. 
 

  

                                                           
1 Disponível em: <http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppgeducimat/>. Acesso em: 15 dez. 2016 
2 Disponível em: <http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/>. Acesso em: 15 dez. 2016 



5 
 

 

Por que Ambientes e não Softwares? 

O aparecimento dos ícones na tela do computador e o uso do mouse como meio para 

direcionar a ação desejada possibilitaram ao usuário uma maneira mais simples de manuseio 

da máquina com novas possibilidades de criação. A partir deste ponto inicia-se uma nova 

etapa em relação à utilização da tecnologia informática na sociedade. Como destaca Silva 

(2012), essa nova configuração proporcionou dinamicidade e possibilidades para o ensino e 

aprendizado matemático e o geométrico, em particular.  

Com possibilidades de contribuições para o aprendizado geométrico, os precursores 

Cabri-Géomètre e o Sketchpad inauguram o surgimento da geometria dinâmica em 

computadores. De acordo com Alves e Soares (2003), o termo software de geometria 

dinâmica foi cunhado por Nick Jakiw e Steve Rasmussen, da Key Curriculum Press Inc., com 

a finalidade de diferenciar os softwares que permitiam a dinamicidade na construção de 

objetos matemáticos dos demais softwares geométricos. Contudo, é importante destacar que a 

geometria dinâmica não é uma exclusividade de softwares e sim que é dinâmica. Nessa 

perspectiva, o uso de dobradura para identificar relações entre retas pode ser considerado 

geometria dinâmica.  

Os softwares de geometria dinâmica permitiram uma melhor interação no ato de 

construir e analisar um objeto matemático à medida que as construções puderam ser 

realizadas a partir das propriedades que as definem. Essa possibilidade se deve, em grande 

parte, ao uso dos ícones da tela do computador e à substituição dos comandos pelo mouse.  

Com o desenvolvimento da informática, novas possibilidades foram incorporadas aos 

softwares de geometria dinâmica.  Conforme alegam Alves e Soares (2003), a disseminação 

da Internet no campo educacional possibilitou a utilização compartilhada e a geração de 

Applets por meio de uma rede local ou pela Internet. Um exemplo pioneiro dessa ação é o 

software Tabulae. É importante destacar que uma construção que estava restrita a um 

software e a uma máquina pode ser compartilhada entre outros usuários.  

Dado esse breve apanhado histórico da geometria dinâmica com computadores, é 

possível perceber que, à medida que novos elementos foram incorporados à informática, 

surgiram novas alternativas para a geometria dinâmica. Atualmente ela não está somente em 

softwares para computadores. Está online por meio do Virtual Math Team com GeoGebra 
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(VMTcG3) – um ambiente virtual que permite a construção e resolução colaborativa de 

atividades matemáticas online (BAIRRAL, 2015). Outra possibilidade está em dispositivos 

com a tecnologia touchscreen, como tablets e smartphones, que, por meio de aplicativos, 

oferecem as mesmas ferramentas dos softwares. Como exemplo, e que serão apresentados, 

destacamos os aplicativos Sketchometry4 e o GeoGebra5.  

Diante de todas essas possibilidades – porém respeitando a decisão de alguns autores 

em imputar o termo software de geometria dinâmica, ou simplesmente geometria dinâmica – 

que não se limitam apenas ao clique do mouse em um único computador, mas ampliando 

desde construções compartilhadas à toques em telas de dispositivos touchscreen, parece-nos 

mais apropriado o termo ambientes de geometria dinâmica (AGD).   

                                                           
3 Disponível em: <http://vmt.mathforum.org/VMTLobby/>. Acesso em: 20 jan. 2016. 
4 Disponível em: <http://sketchometry.org/en/index.html>. Acesso em: 15 abr. 2015 
5 Disponível em: <https://www.geogebra.org/>. Acesso em: 20 jan. 2016 



7 
 

De Tarefas a Atividades: Um convite à Reflexão 

 

A tarefa é uma elaboração docente que exige reflexão acerca dos objetivos 

pedagógicos propostos, enquanto a atividade é a realização da tarefa (dinâmica e interativa) 

condicionada à participação de professores e estudantes envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem (POWELL; BAIRAL, 2006).  Com base nessa asserção, elaboramos as tarefas 

seguindo alguns moldes que pudessem se tornar um convite à reflexão, a partir de algumas 

sugestões e apontamentos, a fim orientar o docente durante a implementação das atividades. 

A elaboração das tarefas foi inspirada nos trabalhos de Gorgorió et al. (2000), 

Marques e Bairral (2014), Ponte, Oliveira e Candeias (2009) e Silva (2012) e seguem as 

seguintes características: 

 Assumem um papel de convite à participação e à reflexão com possibilidades de 

descobertas;  

 Motivam na medida em que rompem a barreira de um modelo habitual de atividade 

incitando a participação e a interação; e 

 Constituem uma sequência didática possibilitando que os alunos avancem, 

relacionando o que já sabem com novos conhecimentos. 

Sinalizamos que o convite à reflexão não está exclusivamente no uso do AGD, mas nas 

formas de registros propostas e por meio da mediação e do diálogo como outras ferramentas 

de uso docente. A seguir apresentamos as características e organização das tarefas.   

 

Características e Organização 

 

Os conteúdos abordados neste caderno não seguem uma linearidade que geralmente se 

espera na organização de tópicos ligados ao estudo da geometria euclidiana. O motivo se deu 

pelo fato de que este trabalho se constitui em um produto educacional, fruto de nossa 

experiência construída ao decorrer da pesquisa (HENRIQUE, 2017) e em oficinas que 

tivemos a oportunidade de ministrar durante o percurso6. 

No que se refere à implementação das atividades, observamos que em alguns momentos 

tornou-se necessária a utilização de conceitos elementares e/ou propriedades já estudadas 

pelos alunos em séries anteriores para uma melhor compreensão. Com objetivo de dar o 

                                                           
6 As implementações com estudantes e professores (oficinas) ocorrem entre maio de 2015 e agosto de 2016. 
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suporte adequado ao desenvolvimento das atividades e valorizar o conhecimento dos 

discentes, iniciamos o estudo de cada tema com uma sondagem preliminar. Essa primeira 

averiguação também poderá ser utilizada pelo professor como ferramenta de análise e 

adaptação das tarefas, caso seja necessário.  

As tarefas foram organizadas de acordo com a seleção do conteúdo. Por exemplo, o 

primeiro conjunto de tarefas que apresentamos se refere ao estudo relacionado a retas 

paralelas cortadas por uma transversal. Para cada conjunto de tarefas sugerimos um 

determinado ambiente, que pode ser adaptado para outro, a série a que se destina7, algumas 

notas que julgamos importantes e materiais complementares, como forma de orientar o 

trabalho docente. Alguns direcionamentos mais específicos, fruto de nossas experiências, 

encontram-se na seção orientações para implementação. 

Em relação à confecção de cada tarefa, utilizamos os ícones do AGD em uso com dicas no 

intuito de facilitar o manuseio. No entanto, é muito importante ter no planejamento um tempo 

para uma atividade exploratória, para que os estudantes se familiarizem com algumas 

ferramentas básicas do software ou aplicativo utilizado.  

 

  

                                                           
7 É importante ressaltar que em nossa proposta usamos como referência o Currículo Mínimo da Secretaria 

Estadual de Educação do Rio de Janeiro e, assim, pode haver diferença dos temas abordados por série, 

dependendo da localidade/região. Disponível em: <http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-

id=5776111>. Acesso em: 10 fev. 2016. 
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Ambientes de Geometria Dinâmica 

 

Ambientes de geometria dinâmica se configuram como mais uma alternativa para o 

ensino e aprendizagem da matemática. Os atributos vão desde as possibilidades variadas de 

visualização às possíveis construções e formas de manusear uma figura, seja via mouse, seja 

mediante o toque na tela. 

Como alegam Arzarello et al. (2002), as várias experimentações proporcionadas por 

um AGD, além de permitir uma visão mais ampla de uma mesmo objeto matemático, podem 

contribuir para o processo de prova de uma conjectura, por dar ao usuário a possibilidade de 

explicar as conjecturas, a fim de identificar suas propriedades euclidianas. Em consonância, 

Bairral (2015) apresenta alguns pontos positivos dos AGD com possibilidade de contribuição 

para a aprendizagem. Segundo o autor, a dinamicidade na visualização e verificação de 

propriedades em conjunto com a viabilidade de atividades investigativas permitem a 

descoberta relacionada a um determinado conceito.  

Neste caderno propusemos tarefas para implementação em computadores (no caso do 

laboratório de informática) por meio do GeoGebra e para o uso do smartphone em sala de 

aula mediante o GeoGebra ou Sketchometry (ambos na versão aplicativo), a fim de valorizar a 

as singularidades de um AGD. A seguir apresentamos uma breve descrição de cada ambiente 

utilizado e, na sequência, iniciamos com as tarefas. 

 

O GeoGebra 

 

Criado em 2001 por Markus Hohenwarter na universidade de Salzburgo (Áustria) e 

em contínuo desenvolvimento na universidade Atlântica da Flórida (EUA), o GeoGebra é um 

ambiente de geometria dinâmica que integra Geometria, Álgebra e Estatística.  

Neste ambiente, é possível trabalhar desde funções simples ao cálculo de derivadas e 

integrais, construções de objetos geométricos em duas e três dimensões, além de efetuar 

cálculos complexos de estatística descritiva e inferência estatística. Além da versão desktop o 

AGD também possui uma versão para dispositivos touchscreen e pode se integrar ao VMT 

(VMTcG).  

Por meio do site https://www.geogebra.org/ é possível fazer o download, encontrar 

materiais educacionais, participar de comunidades e obter mais informações através de fóruns, 

tutoriais e eventos sobre o software. A seguir apresentamos a interface das versões utilizadas 
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como referência na elaboração das tarefas (versão 5.0 para desktops e versão 5.0.232.0a para 

smartphones). 

Figura 1: tela inicial do GeoGebra – Versão 5.0 

 

Fonte: Elaboração dos autores 

 

Figura 2: GeoGebra para smartphones – Versão 5.0.232.0a 

 

Fonte: Elaboração dos autores 

 

Sketchometry 

 

Desenvolvido por Alfred Wassermann da universidade de Bayreuth (Alemanha), o 

Sketchometry é um AGD que permite a construção de objetos geométricos e funções. Como 

relata Silva (2014) o ambiente pode ser utilizado em sistemas android e IOS (versão 

aplicativo), Windows nas versões 8.1 em diante (desktop) e online. Através do site 

https://sketchometry.org/en/index.html é possível fazer o download e encontrar diversos 

matérias de apoio.  

Janela de Álgebra 

Janela de Visualização 

 

 

Caixa de entrada dos comandos 

Barra de Ferramentas 

Barra de Ferramentas 

Caixa de entrada dos comandos 

Janela de Álgebra 

Janela de Visualização 

Tema de estudo 
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Com uma dinâmica diferente do GeoGebra para realização de algumas construções 

geométricas, o Sketchometry não possui ícones para seleção da ferramenta em todas 

possibilidades de construção. As construções, nesses casos, são realizadas por meio de gestos 

(mover dos dedos sobre a tela). Por exemplo, para construir um polígono, basta deslizar o 

dedo sobre a tela continuamente no formato da figura desejada, conforme ilustração a seguir. 

Figura 3: Construção de um polígono no Sketchometry  

 

Fonte: Material de apoio para o Sketchometry. Disponível em: 

<https://sketchometry.org/en/documentation/index.html>. Acesso em: 15 abr. 2015 

 

A imagem a seguir é interface da versão 1.2.7 para android utilizada como referência 

na confecção das tarefas sugeridas para esse ambiente. 

                                                   Figura 4: Sketchometry para smartphones – Versão 1.2.7 

 

Fonte: Elaboração dos autores  

Barra de Ferramentas 

Janela de Visualização 
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RETAS PARALELAS COM UMA TRANSVERSAL  
 

 

Objetivo principal: reconhecer as relações existentes entre os ângulos formados por duas 

retas paralelas cortadas por uma transversal. 

Público/Série: 8º ano do Ensino Fundamental 

Software: GeoGebra Aplicativo  

Implementação: smartphone em sala de aula. 

Organização da turma: duplas 

 

Atividade Tempo previsto Objetivos específicos 

Exploratória 50 minutos Compartilhar o GeoGebra com os estudantes e deixar 

os alunos manusearem livremente o aplicativo como 

momento de ambientação.  

Preliminar 1 50 minutos 

 

Averiguar o conhecimento prévio dos estudantes sobre 

as palavras concorrente, paralelo/a e transversal. 

Preliminar 2 50 minutos 

 

Averiguar de que maneira os estudantes relacionam as 

palavras concorrente, paralelo/a e transversal no 

contexto da geometria.  

1 50 minutos Identificar a relação existente entre os ângulos 

formados entre duas retas concorrentes.  

2 100 minutos Identificar relações existentes entre duas retas paralelas 

cortadas por uma transversal. 

3 50 minutos Propor a identificação de propriedades em outros 

contextos. 

Avaliativa 50 minutos 

 

Averiguar por meio de problemas escritos o 

desenvolvimento dos alunos na aplicabilidade das 

atividades estudadas nas tarefas anteriores.  
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ATIVIDADE PRELIMINAR 1  

Recordar, explicar e desenhar  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transversal Paralelo/a Concorrente 

Me lembra... 

Um desenho possível seria: 

Porque... 
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                                                              ATIVIDADE PRELIMINAR 2  

Recordar, explicar e desenhar  
 

1. O que você entende por retas concorrentes? Faça um desenho. 

Resposta: 

 

 

 

Desenhe aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

2. O que você entende por retas paralelas? Faça um desenho. 

Resposta: 

 

 

 

Desenhe aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

3. O que você entende por retas transversais? Faça um desenho. 

Resposta: 

 

 

 

Desenhe aqui. 
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ATIVIDADE 1  

Concorrentes? Nem tanto.  
 

 

 

 

 

 

  

1. Construam duas retas concorrentes. 

1.1.  Meçam os ângulos opostos pelo vértice. 

1.2. Movam livremente as retas. 

2. Façam duas observações.   

3. Qual relação existe entre os ângulos? 

4. Identifiquem os ângulos suplementares na construção. 

5. Elaborem um pequeno texto relatando o que vocês verificaram a 

partir da manipulação no GeoGebra. Se julgarem necessário, façam 

um desenho para exemplificar. 

Dicas: 

1. Utilizem a ferramenta Reta 

   

1.1. Marquem a interseção com a 

ferramenta Interseção de dois 

objetos  e, em seguida, 

utilizem a ferramenta Ângulo 

 (tocar em três pontos no 

sentido horário). 

1.2. Utilizem a ferramenta Mover 

 

 

 

 

 

 

! Suplementares: Em 

geometria podemos dizer que 

dois ângulos são 

suplementares quando sua 

soma resulta em 180 graus. 
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ATIVIDADE 2  

Duas retas paralelas e uma transversal, o que têm em comum? 
 

  

1. Construam duas retas paralelas. 

1.1.   Construam uma reta transversal às paralelas. 

1.2. Construam, pelo menos, dois pares de ângulos a partir das 

interseções entre a reta transversal e as paralelas (um par para cada 

interseção). 

1.3. Movam livremente a reta transversal e, em seguida, as paralelas. 

1.4. É possível estabelecer alguma relação entre os pares de ângulos? 

Se sim, qual? 

2. Investiguem se existem relações entre outras combinações de 

pares de ângulos. Por exemplo, construam os que estão do mesmo 

lado da transversal, movam/modifiquem a construção, façam 

anotações. Em seguida os que estão em lados opostos, etc.  

3. Produzam um pequeno texto relatando de que forma se deu a 

atividade e todas as constatações e, se julgarem necessário, façam 

desenhos para esclarecer as descobertas. 

Dicas: 

1. Utilizem a ferramenta Reta 

 e, em seguida, selecione a 

ferramenta Reta Paralela  e 

cliquem na reta construída. 

1.1.  

1.2. Marquem a interseção  

e, em seguida, meçam os ângulos 

 

1.3. Mover  
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ATIVIDADE 3  

Circunferência e quadrilátero 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Construam uma circunferência. 

1.1. Construam um quadrilátero inscrito na circunferência. 

1.2. Com base em suas observações sobre retas paralelas com uma 

transversal é possível estabelecer algumas conjecturas em relação 

aos ângulos internos do polígono? Expliquem. 

Dicas: 

1. Utilizem a ferramenta Circulo 

dados Centro e Um de seus 

Pontos  

1.1. Utilizem a ferramenta 

Polígono  

 

 

 

 

 

 

 

! Conjectura: Uma conjetura é 

uma dedução (suposição) que 

ainda não foi provada 

verdadeira, e que se pretende 

provar. 
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ATIVIDADE AVALIATIVA  

Revisitando o que estudamos  

1. Considere a seguinte figura. 

 

Sendo conhecido o ∠CEA, como determinar os ângulos BEC, DEB e AED? Expliquem os 

procedimentos.          
 

Resposta: 

 

 

 

 

2. Na figura a seguir estão destacados todos os ângulos formados a partir da interseção de uma 

transversal com duas paralelas. Combinando pares de ângulos, em que cada par deve ser 

formado a partir da interseção da reta t com a reta r e o outro de t com s, identifique:  

 

a) os que ocupam a mesma posição em relação às paralelas: __________________________. 

b) os opostos (entre as paralelas): __________________________. 

c) os opostos (fora das paralelas): __________________________. 

d) os que estão do mesmo lado (entre as paralelas)  : __________________________. 

e) estão do mesmo lado (fora das paralelas): __________________________. 
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2.1. Cada um dos itens anteriores identifica pares de ângulos com nomes especiais. Dê os 

nomes para cada caso. 

Resposta: 

 

 

 

 

2.2. Descreva as propriedades relacionadas a cada um dos casos anteriores. 

Resposta: 
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Orientações para Implementação 

 

 Sugerimos que a primeira aula seja utilizada para compartilhar os aplicativos com 

alunos e realizada uma atividade exploratória para que os discentes se familiarizem 

com o aplicativo.  Alguns smartphones permitem o compartilhamento de aplicativos 

via bluetooth, o que dispensa o uso da Internet. Para dispositivos que não permite essa 

ação, uma sugestão é usar um aplicativo de compartilhamento, como, por exemplo, o 

MyAppSharer8, no caso de dispositivos android. 

 As tarefas preliminares (individuais) buscam evidenciar o conhecimento prévio que os 

estudantes têm sobre as palavras concorrente, paralelo/a e transversal, tanto no 

contexto da geometria quanto em outros contextos. É muito importante valorizar a fala 

dos estudantes com o objetivo de conduzir os aprendizes à compreensão dessas 

entidades no campo da geometria. O formato pouco habitual das tarefas pode causar 

estranheza e desconforto aos estudantes. A fim de facilitar o desenvolvimento das 

atividades, procure explicar as etapas, incentivar e encorajar os aprendizes. 

 Para as tarefas que exigem a utilização do GeoGebra, a mediação será uma importante 

ferramenta. Desta forma, proponha novas questões às duplas que apresentam maior 

desenvoltura e auxilie as demais.  

 Para o desenvolvimento da atividade 2, os smartphones com telas pequenas podem 

dificultar a visualização. Neste caso, sugerimos o acompanhamento do docente em 

relação à organização da turma;  

 Inserimos nas tarefas 1 e 2 o uso da produção textual como forma de reflexão e 

construção conceitual. Caso os alunos ainda não tenham realizado esse tipo de 

atividade, podem surgir muitas dúvidas. Cabe ao docente esclarecer a proposta e 

incitar uma escrita livre. 

 Para o desenvolvimento desse conjunto de atividades julgamos ser mais construtivo 

dar maior visibilidade às propriedades. A nomenclatura pode ser introduzida a partir 

dos conceitos apresentados pelos estudantes durante as atividades preliminares.  

 A atividade avaliativa é apenas uma forma de rever os conceitos estudados. O 

professor, conhecendo sua realidade, deve propor exercícios e problemas. 

 

                                                           
8 Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yschi.MyAppSharer&hl=pt_BR>. Acesso 

em: 20 mai. 2015 
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Sugestões de leitura 

 

1. Como material complementar e com outra dinâmica, para o estudo do tema abordado 

nesse conjunto de tarefas, indicamos a leitura do texto A “corujinha que rola”: uma 

estratégia para discutir conceitos geométricos, em sala de aula, usando origami, de 

Dora Soraia Kindel.  

Disponível em: <http://www.cienciaemtela.nutes.ufrj.br/artigos/0110_kindel.pdf>. 

Acesso em: 20 out. 2015.  

 

2. Para professores iniciantes no uso de AGD sugerimos a leitura do texto Algumas 

particularidades de ambientes de geometria dinâmica na educação geométrica de 

Marcelo Almeida Bairral e João Carlos Fernandes Barreira. O texto está disponível 

em:  <https://revistas.pucsp.br/index.php/IGISP/article/view/35378>. Acesso em: 25 

out. 2017.  
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TRIÂNGULOS  
 

 

Objetivo principal: identificar algumas propriedades relacionadas aos triângulos. 

Público/Série: 8º ano do Ensino Fundamental 

Software: GeoGebra Aplicativo  

Organização da turma: duplas 

Implementação: smartphone em sala de aula. 

 

Atividade Tempo previsto Objetivos específicos 

1 100 minutos 

 

Identificar a relação existente entre cálculo da soma 

dos ângulos internos de um triângulo; identificar a 

relação existente entre os ângulos externos de um 

triângulo. 

2 50 minutos Identificar propriedades relacionadas ao cálculo da área 

de um triângulo. 

Avaliativa 50 minutos 

 

Averiguar por meio de problemas (escrito e no 

GeoGebra) o desenvolvimento dos estudantes na 

aplicabilidade dos conteúdos estudados nas tarefas 

anteriores.  

  



23 
 

ATIVIDADE 1  

Os ângulos internos de um triângulo 

 

 

 

  

1. Construam um triângulo ABC. Meçam os ângulos internos do 

triângulo e adicionem as medidas obtidas. 

2. Modifiquem o triângulo arrastando os vértices e verifiquem a 

soma dos ângulos internos. Formulem uma conjectura a respeito da 

soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer.  

3. Construam um triângulo ABC e uma reta paralela ao lado AC (ver 

figura), em seguida marquem os pontos D e E.  

 

a. Qual é a relação entre os ângulos DBA e BAC? Por quê? 

b. Qual é a relação entre os ângulos CBE e BCA? Por quê? 

c. Qual é o valor da soma dos ângulos DBA, CBE e BCA? Por quê? 

d. Qual é o valor da soma dos ângulos internos do triângulo ABC? 

Por quê? 

e. Essa constatação pode ser aplicada em outros triângulos? 

Expliquem.  

4. É possível estabelecer alguma relação entre os ângulos internos do 

triângulo? Se sim, qual? 

Dicas: 

1. Utilizem a ferramenta  

Polígono  e, em seguida, 

 

2. Utilizem a ferramenta Mover 

 

3. Utilizem a ferramenta  e, 

em seguida, . 
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Os ângulos externos de um triângulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Construam uma semirreta AB e um ponto C externo à semirreta. 

Em seguida construam o triângulo ABC e um ponto D (ver figura). 

O ângulo CBD é chamado ângulo externo do triângulo ABC. 

 

2. Meçam as medidas dos ângulos BAC e ACB e adicionem os 

valores obtidos. Depois meçam o ângulo DBC. O que vocês 

observam? 

3. Movam livremente um ou mais pontos a fim de modificar a 

construção. Adicionem novamente os valores dos ângulos BAC e 

ACB e comparem com o ângulo DBC. Isso sempre vai acontecer? 

Por quê? 

4. Qual relação existe entre os ângulos externos? Apresentem, pelo 

menos, duas observações com justificativas. 

ATIVIDADE 2  

Dicas: 

1. Utilizem a ferramenta  e, 

em seguida,   e Polígono

 

2. Com a ferramenta

selecionada 

3.  
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A área de um triângulo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 3  

1.  A partir do triângulo construído na Atividade 2, meçam a área 

do polígono. 

1.1.  Movam livremente os dois pontos da reta que forma a base do 

polígono. 

1.2. O que vocês observam em relação à área do triângulo? 

Registrem suas observações. 

1.3. Movam livremente o terceiro ponto. 

1.4. O que aconteceu com a área do triângulo? Expliquem. 

Dicas: 

1. Utilizem a ferramenta   

1.1.  
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ATIVIDADE AVALIATIVA  

Revisitando o que estudamos 

1. Observe a figura abaixo.  

  

1.1. Determine as medidas dos ângulos a e b? 

1.2. Qual(is) observação(ões) verificada(s) no GeoGebra pode(m) ajudar na resolução? 

Resposta: 

 

 

 

 

1.3. Especifique os procedimentos utilizados. 

Resposta: 

 

 

 

 

2. A figura abaixo representa dois triângulos (FED e FGD) construídos entre duas retas 

paralelas (r e s). 

 

O que se pode dizer em relação às áreas desses dois triângulos? Justifique sua resposta.  



27 
 

Orientações para Implementação 

 

 O objetivo da atividade 1 consiste em verificar uma importante propriedade 

relacionada aos triângulos: a soma dos seus ângulos internos resulta em 180 graus. 

Sugerimos que a tarefa se dê como uma extensão das propriedades visualizadas entre 

duas retas paralelas cortadas por uma transversal. 

 Na atividade 2 é possível explorar a relação entre os ângulos externos de um triângulo.    

 A atividade 3 consiste em uma excelente oportunidade para o professor explorar a 

fórmula utilizada pelos estudantes para o cálculo da área do em triângulo. É normal 

que os alunos não consigam identificar de imediato o porquê de a área do triângulo 

permanecer a mesma ao mover o terceiro ponto. Uma opção é questionar sobre o 

processo utilizado para determinar a área do triângulo. Colocar essa questão para 

turma pode ser uma boa estratégia. 

 A atividade avaliativa é apenas uma forma de rever os conceitos estudados. Cabe ao 

professor, conhecendo sua realidade, propor exercícios e problemas. 

 

 

Sugestão de leitura 

A implementação de atividades com um AGD nem sempre ocorre como o planejado. Outras 

questões, além das de ordem técnica, podem ser colocadas em jogo.  O texto Ambientes de 

Geometria Dinâmica: Potencialidades e Imprevistos, de Guilherme Henrique Gomes Silva, 

entre outros assuntos, traz algumas reflexões interessantes sobre este fato.  

Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/view/900>. Acesso em: 14 set. 

2015  
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POLÍGONOS REGULARES  
 

 

Objetivo principal: reconhecer polígonos regulares e algumas propriedades. 

Público/Série: 9º ano do Ensino Fundamental 

Software: GeoGebra Convencional 

Implementação: laboratório de informática 

Organização da turma: duplas e/ou trios 

 

 

Atividade Tempo previsto Objetivos específicos 

Preliminar 50 minutos 

 

Averiguar o conhecimento prévio dos estudantes em 

relação ao tema polígonos regulares; Realizar atividade 

exploratória no GeoGebra e introduzir a ideia de 

polígonos regulares.  

1 50 minutos 

 

Identificar um polígono regular.  

2 100 minutos Reconhecer características que definem um polígono 

como regular.  

3 100 minutos Investigar a construção da relação que permite 

encontrar a soma dos ângulos internos de um polígono 

regular.  

4 50 minutos Identificar uma extensão para fórmula construída na 

atividade anterior  

 

5 100 minutos 

 

Identificar uma extensão para o teorema de Pitágoras. 

Avaliativa 100 minutos 

 

Averiguar, por meio de problemas, o desenvolvimento 

dos estudantes na aplicabilidade dos conteúdos 

estudado nas tarefas anteriores. 

 
 

Nota: As escolas públicas participantes do Programa Nacional de Tecnologia Educacional 

(ProInfo9) possuem laboratório de informática equipados com computadores que utilizam o 

Linux como sistema operacional e que já vem instalados com softwares livres voltados para o 

uso didático-pedagógico, dos quais o GeoGebra faz parte.  

                                                           
9 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/proinfo/proinfo>. Acesso em: 20 mai. 2015 
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 ATIVIDADE PRELIMINAR         

Reconhecendo polígonos regulares 

1. O que você entende por polígono? Faça, pelo menos, dois desenhos. 

Resposta: 

 

 

 

Desenhe aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. O que você entende por polígono regular? Faça um desenho. 

Resposta: 

 

 

 

Desenhe aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Das formas geométricas abaixo, quais você considera regular? 

 

Resposta: 
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Identificando alguns polígonos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Abram o GeoGebra, cliquem na Janela de Visualização com o 

botão direito do mouse e desmarquem a opção Eixos.  

2. Construam polígonos de 3, 4 e 5 lados. 

2.1. Vocês conhecem o nome de cada um dos polígonos que 

construíram? Se sim, nomeie-os. 

2.2. Meçam os ângulos dos polígonos construídos. 

2.3. Modifiquem livremente os polígonos construídos. 

2.4.  De acordo com as modificações realizadas nos polígonos, 

façam, pelo menos, duas observações. 

3. Utilizando a malha como referência, tentem modificar os 

polígonos de modo que tenham lados de mesma medida e ângulos 

iguais. 

3.1. Vocês conseguiram realizar a tarefa para algum polígono 

construído? Se sim, para qual(is)? 

ATIVIDADE 1  

Dicas: 

2. Utilizem a ferramenta 

Polígono  

2.2. Marquem três pontos no 

sentido horário usando a 

ferramenta Ângulo  

2.3. Utilizem a ferramenta 

Mover  

3. Na Janela de Álgebra é 

possível visualizar as medidas 

dos lados e ângulos dos 

polígonos construídos. 
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Descobrindo novos polígonos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Construam polígonos de 3, 4 e 5 lados. 

1.1. Meçam os ângulos dos polígonos construídos. 

1.2. Modifiquem livremente os polígonos construídos. 

1.3. O que vocês observaram em relação aos polígonos construídos 

na atividade anterior? Expliquem. 

2. Para a construção foi utilizada a ferramenta  em vez da 

ferramenta . De acordo com suas observações, por que 

chamamos esses polígonos de regulares? 

3. Construam um Hexágono Regular. 

3.1. Medindo apenas um dos ângulos do hexágono regular, 

expliquem como obter os demais ângulos. 

 3.2. Esse procedimento pode ser estendido para outros polígonos? 

Se sim, qual(is)? 

ATIVIDADE 2  

Dicas: 

1. Polígono Regular  

1.1. Ângulo  

2.3. Mover  

3.  
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Descobrindo novos polígonos 
 

1. Antes de iniciar as atividades com o GeoGebra vamos recordar a seguinte propriedade para 

triângulos e quadriláteros: 

“A soma dos ângulos internos de qualquer...” 

a) Triângulo é sempre igual a: __________________. 

b) Quadrilátero é sempre igual a: __________________. 

1.1. Existe alguma relação entre o resultado da propriedade e os polígonos descritos 

anteriormente? Expliquem. 

Resposta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Construam um Pentágono Regular. 

2.1.  Construam as diagonais AC e AD de maneira que o polígono 

fique dividido em triângulos. (Ver figura) 

 

2.2.  Escolham um dos triângulos que foi delimitado na parte 

interna do Pentágono Regular, construam seus ângulos internos e, 

em seguida, respondam os seguintes questionamentos: 

a. Qual a medida do maior ângulo? 

b. Movam os pontos A e B. Os ângulos se modificam? 

c. É possível determinar a soma dos ângulos internos do Pentágono 

Regular a partir de suas observações? Expliquem. 

3. Determinem a soma dos ângulos internos de polígonos regulares 

de 6, 7 e 8 lados. 

ATIVIDADE 3  

 

 

 

Dicas: 

2.  

2.1. Utilizem a ferramenta 

Segmento  

2.2. Ângulo  

2.2.b).  

 

 

 



33 
 

4. A tabela a seguir relaciona o número de lados e a soma dos ângulos internos de alguns 

polígonos. Completem a tabela. 

Número de 

Lados 

Soma dos ângulos internos 

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 

4.1. Qual a soma dos ângulos internos de um polígono regular de 12 lados? E 20 lados? E 

para um polígono de n lados? 

Resposta: 

 

4.2. Que relação existe o número de lados e soma dos ângulos internos?  

Resposta: 

 

4.3. É possível estabelecer essa relação para qualquer polígono? Expliquem. 

Resposta: 
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Ângulos de um polígono regular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 4  

1. A fórmula construída na atividade anterior pode ser aplicada a 

todos os polígonos? Construam alguns polígonos e verifiquem! 

2. Qual(is) procedimento(s) vocês utilizaram para concluir o 

raciocínio?  

3. Construam um polígono regular. 

3.1. Meçam um ângulo interno do polígono construído. 

3.2. Meçam o ângulo externo adjacente ao ângulo interno. 

3.3. Modifiquem o polígono construído.  

4. Quanto mede a soma dos dois ângulos construídos? 

5. A partir de suas observações sobre polígonos regulares, é 

possível determinar os demais ângulos externos? Expliquem. 

6. Quanto mede a soma dos ângulos externos do polígono regular 

que vocês construíram? 

7. Investiguem se é possível determinar a soma dos ângulos 

externos de qualquer polígono regular.  

 

Dicas: 

3.  

3.1. Ângulo  

3.2. Construam uma reta 

passando pelo lado do polígono 

adjacente ao ângulo que vocês 

mediram. Utilizem a ferramenta 

Reta  

Marquem um Ponto  sobre 

a reta (fora do polígono) a fim de 

construir o ângulo externo. 

3.3.   
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 Ampliando ideias sobre o Teorema de Pitágoras 
 
Leiam com atenção! 

“Como sabemos, o Teorema de Pitágoras estabelece uma relação entre as áreas dos quadrados 

cujos lados são os catetos e a hipotenusa de um triângulo retângulo. Mais concretamente, 

costumamos enunciar este teorema dizendo: num triângulo retângulo o quadrado da 

hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos” (PONTE; BROCARDO; OLIVEIRA, 

2006, p. 83-84). 

1. Estamos interessados em investigar se essa relação se mantém para outros polígonos. Em 

relação ao que vocês já conhecem sobre o assunto, é possível estabelecer alguma relação? 

Converse com seu(sua) parceiro(a)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 5  

2. Construam um triângulo retângulo. 

2.1. Em cada um dos lados do triângulo retângulo construam um 

triângulo equilátero. 

2.2. Meçam a área de cada um dos quatro triângulos.  

2.3. Na caixa Entrada adicionem cada um dos triângulos 

equiláteros. 

2.4. Movam livremente e comparem a área da soma com a área do 

triângulo retângulo. O que aconteceu? 

3. Investiguem a mesma ideia com outros polígonos regulares. 

4. Construam semicírculos a partir dos lados de cada um dos 

catetos e da hipotenusa. Existe alguma relação entre as áreas dos 

semicírculos? Se sim, qual? 

 

Dicas: 

2. Utilizem a ferramenta 

Polígono  

Os eixos podem ser uma boa 

alternativa para facilitar a 

construção. 

 2.1.  

2.2. Utilizem a ferramenta  

2.4.   

4. Usem as seguintes ferramentas 

Ponto médio ou Centro  e 

Setor Circular  

 

 

 

 

 

 

! Teorema: Uma proposição 

que, pode ser provada por meio 

de um raciocínio lógico 

dedutivo.  
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ATIVIDADE AVALIATIVA  

Revisitando o que estudamos 

 

1. De acordo com o que já estudamos até aqui o hexágono abaixo é regular? Explique. 

1.1. Qual a soma dos ângulos internos desse polígono? 

 

2. A figura a seguir representa um octógono regular. 

 

Determine os seguintes itens e discorra sobre os procedimentos que foram utilizados: 

2.1. Soma dos ângulos externos; 

2.2. Soma dos ângulos internos; 

2.3. A medida de cada ângulo interno; 

2.4. A medida de cada ângulo externo; 

3. Já viu algum piso que tenha um formato hexagonal como o da figura a seguir? Olhe à sua 

volta!  Por se tratar de polígonos regulares é possível juntá-los, formando assim um mosaico.  



37 
 

 

3.1. O que pode se dizer sobre os ângulos α e β?  

3.2. Apresente argumentos que justifiquem essa justaposição dos polígonos. 

 

4. No triângulo retângulo abaixo foram construídos pentágonos regulares a partir das medidas 

de seus lados.  Qual a área do pentágono construído sobre a hipotenusa do triângulo? 

Apresente argumentos que justifique a resposta.  
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Orientações para implementação  

 

 A atividade preliminar (individual) será uma excelente oportunidade para descobrir o 

que os alunos já sabem sobre o tema. De acordo com as respostas será possível ter 

uma ideia do que eles entendem por polígonos e polígonos regulares. É comum que os 

estudantes entendam por algo “certinho” um polígono regular. Dessa forma, para 

compreender melhor será necessário analisar as respostas obtidas nessa etapa, a fim de 

conduzir a atividade seguinte. Em relação à etapa três (identificação de figuras 

geométricas), provavelmente alguns estudantes irão identificar certos nomes. Esse é 

um ótimo momento para reforçar a nomenclatura. 

 

 Para a realização da atividade 1, é muito importante dedicar um tempo inicial à 

atividade exploratória para que os alunos fiquem mais familiarizados com o 

GeoGebra, caso este seja o primeiro contato com o software. Durante a realização da 

atividade, é essencial estimular os estudantes para que modifiquem as construções, 

busquem conjecturas e reflitam sobre os questionamentos apresentados. Sugerimos 

que novas questões sejam incorporadas à tarefa no decorrer na implementação.  

 

 Na implementação da atividade 2, usamos o próprio ícone polígono regular como 

fonte de desenvolvimento conceitual. Caso haja dificuldade de entendimento, 

sugerimos que sejam colocadas para turma questões relacionadas à ferramenta 

utilizada na atividade anterior (polígono) e à ferramenta polígono regular. 

 

 Para realização da atividade 3, as etapas da tarefa conduzem os estudantes às 

propriedades que definem um polígono regular e, a partir desse entendimento e de 

propriedades já conhecidas por eles (soma dos ângulos internos de um triângulo, por 

exemplo), propusemos que os alunos conjecturassem uma fórmula para obter a soma 

dos ângulos internos de um polígono regular. Ao final, propomos uma investigação a 

fim de que os estudantes verifiquem se a fórmula é válida para outros polígonos.  

 

 Na atividade 4 é comum os estudantes apresentarem dificuldades para a construção de 

um ângulo externo. No entanto, antes de iniciar a construção, vale sondar o que os 
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alunos entendem sobre ângulo externo. A identificação correta pode facilitar a 

construção. 

 

 A atividade 5 tem por objetivo evidenciar uma extensão para o teorema de Pitágoras. 

Professor, se julgar pertinente, solicite que os alunos elaborem um pequeno texto 

sobre o que já conhecem sobre o teorema de Pitágoras antes de apresentar a atividade. 

Assim, o tempo da atividade será melhor aproveitado e a informação inicial da 

atividade fará mais sentido. Essa atividade também se constitui em uma oportunidade 

para trabalhar o conteúdo de demonstração e prova. Será que a verificação de um 

número finito de exemplos é suficiente para formular uma conjectura? 

 

 A atividade avaliativa pode ser utilizada pelo professor, a fim de acompanhar o 

desenvolvimento dos seus alunos e, se for o caso, propor um novo direcionamento 

para o desenvolvimento do trabalho. Nessa sugerimos que observações do dia a dia 

acerca de polígonos regulares façam parte do trabalho. Outra forma de avaliar é a 

socialização proposta ao final da atividade. Professor, proponha que, ao final da 

atividade, os alunos relatem suas conclusões, oralmente e através da escrita, como um 

momento de socialização dos resultados.  

 

 Todas as tarefas propostas até o momento sugeriram a elaboração de um relatório (um 

pequeno texto como forma de reflexão sobre o conteúdo estudado). Destacamos a 

seguir um roteiro para elaboração de um relatório, adaptado de Ponte et al. (2006), que 

pode ser apresentado para os estudantes. Vejamos: 

A construção do relatório tem como objetivo apresentar de forma escrita o que você 

estudou durante as atividades, além de servir como um instrumento avaliativo para o 

professor. Segue um pequeno roteiro para elaboração. 

 Apresentação (nome, sua motivação em relação aos estudos da matemática); 

 Atividades propostas (relate sobre o desenvolvimento das atividades, se houve 

dificuldade, etc.); 

 Metodologia (apresente uma síntese de como você e seu colega, ou grupo, 

desenvolveram as atividades); 

 Resultados (procure apresentar o que aprendeu sobre polígonos regulares, outros 

conceitos que foram utilizados, apresente um desenho ou uma tabela para 

exemplificar algumas questões); 

 Conclusão (como você avalia essas atividades? Apresente sua opinião sobre a 

realização das atividades). 

Observação: Apresente outras questões que julgar pertinentes. 
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Sugestão de Leitura 

 Professor, no decorrer de algumas tarefas procuramos valorizar a escrita na produção do 

pensamento matemático. Para mais detalhes sobre esta ideia sugerimos a leitura do livro de 

Arthur Powell e Marcelo Bairral intitulado A escrita e o pensamento matemático: Interações e 

Potencialidades.  
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QUADRILÁTEROS  
 

 

Objetivo principal - estudar propriedades referentes a quadriláteros: 

a) Soma dos ângulos internos; 

b) Os pontos médios de um quadrilátero determinam um paralelogramo. 

Público/Série: 8º ano do Ensino Fundamental 

Software: Sketchometry 

Sugestão de Implementação: smartphone em sala de aula. 

Organização da turma: duplas e/ou trios 

 

Atividade Tempo previsto Objetivos específicos 

Preliminar 100 minutos 

 

Averiguar o conhecimento prévio dos estudantes sobre 

polígonos regulares; ambientação no GeoGebra e 

introdução da ideia de polígonos regulares. 

1 50 minutos 

 

Identificar a relação existente entre cálculo da soma 

dos ângulos internos de um quadrilátero. 

2 50 minutos Construção de Teorema de Varignon e identificação de 

propriedades referente a outros quadriláteros. 
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ATIVIDADE PRELIMINAR         

Reconhecendo quadriláteros 
 

1. O que você entende por quadrilátero? Desenhe, pelo menos, dois exemplos. 

Resposta: 

 

 

 

Desenhe aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Identifique dois elementos (lados, ângulos, diagonais) em um dos quadriláteros que você 

desenhou. 

2. Dê dois exemplos de polígonos que podem ser chamados de quadrilátero.  

Resposta: 

 

 

3. Observe o quadro abaixo.  

 

Quais polígonos são quadriláteros? Nomeie os que você conhece. 

 Resposta: 

 

 

 

4. Apresente, pelo menos, dois exemplos de quadriláteros no dia a dia. 

Resposta: 
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ATIVIDADE 1         

Descobrindo propriedades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Construam um quadrilátero. 

1.1. Meçam os ângulos internos do quadrilátero. 

1.2. Movam livremente, modifiquem o quadrilátero. 

1.3. Ao modificar o quadrilátero é possível fazer alguma 

observação? Se sim, qual? 

2. Adicionem os ângulos internos do polígono.  

2.1. Movam livremente modifiquem o quadrilátero. 

2.2. O que vocês observaram? Essa constatação está relacionada a 

alguma propriedade já conhecida? Expliquem. 

Dicas: 

1. Para muitas construções o 

Sketchometry não oferece uma 

ferramenta específica. Para esses 

e todos e outros casos é possível 

realizar uma construção por meio 

de um gesto (toque/movimento 

na tela do dispositivo) 

Ver tabela de gestos: 

   

1.1.  

Em seguida toque em três pontos 

(vértices) no sentido horário. 

1.1.  

2.1.  
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ATIVIDADE 2         

Descobrindo um teorema 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Construam um quadrilátero. 

1.1. Meçam os lados do quadrilátero. 

1.2. Construam o ponto médio de cada um dos lados do polígono. 

1.3. Construam um novo quadrilátero a partir dos pontos médios. 

1.4. Meçam os ângulos internos do quadrilátero obtido. 

2. Movam (modifiquem) livremente os vértices do quadrilátero 

inicial.  

3. Que tipo de quadrilátero obtiveram? 

4. Estabeleçam conjecturas a fim de justificar suas observações.  

5. Investiguem o que acontece se o quadrilátero inicial for especial 

(quadrado, retângulo, losango, etc.). 

Dicas: 

1. Utilizem a ferramenta  

1.2. Não existe a ferramenta; 

dessa forma, a construção deverá 

ser realizada por meio de um 

movimento específico.  

 1.4.  

2.  
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ATIVIDADE AVALIATIVA  

Revisitando o que estudamos 
 

1. Elabore um pequeno texto sistematizando as conclusões obtidas a partir da realização das 

atividades anteriores. 

210. Observe os quadriláteros abaixo. Em todos estão identificados os pontos médios dos 

lados, que, ligados, formam um novo quadrilátero. O que é possível dizer sobre esses novos 

quadriláteros?  

  

3. Na figura abaixo o quadrilátero ABCD é um paralelogramo e o quadrilátero inscrito é 

formado a partir dos pontos médios de cada um de seus lados.  É possível determinar os 

ângulos internos do quadrilátero ABCD? Explique (descreva as estratégias utilizadas). 

 

  

                                                           
10 Os itens 2 e 3 da atividade foram inspirados em Centurión e Jakubovic (2012). 
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Orientações para implementação  

 

 Nesse conjunto de tarefas há duas novidades: o aplicativo utilizado, que pode ser 

compartilhado com os estudantes via bluetooth por meio do MyAppSharer e o uso de 

um QRCode11 como forma de disponibilizar o link12 dos movimentos necessários para 

a realização de algumas construções no Sketchometry.  

 

 Na atividade preliminar (individual), apresentamos um pequeno questionário a fim de 

verificar os quadriláteros e as propriedades que os estudantes conhecem. O objetivo é 

fazer, ao final, uma associação com que eles já conhecem e o que é novidade. Essa 

atividade é sugerida para alunos que já tenham tido um primeiro contato com o tema, 

reconhecendo relações entre lados e ângulos e algumas propriedades. Caso seja 

necessário recordar o assunto, após a implementação da atividade pode per 

apresentado um vídeo que aborde o assunto. Por exemplo, “o quadrado e outros 

quadriláteros” (aula 41, Telecurso 2000), disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=MDovVK3BIHU>. Acessado em 22 de maio de 

2016. 

 

 As duas atividades propostas para o Sketchometry abordam propriedades importantes 

nos estudos sobre quadriláteros. A primeira (soma dos ângulos internos de um 

quadrilátero) normalmente é facilmente visualizada pelos estudantes. No entanto, caso 

haja dificuldade, procure associar a soma dos ângulos internos de um triângulo ou até 

mesmo a soma dos ângulos com uma calculadora.  A segunda atividade é referente ao 

Teorema de Varignon, que diz o seguinte: em um quadrilátero, os pontos médios dos 

lados são os vértices de um paralelogramo inscrito. Este paralelogramo tem 

perímetro igual à soma das diagonais do quadrilátero e a sua área é igual à metade 

da área do quadrilátero. A visualização dessa propriedade não é uma tarefa fácil e 

exige do professor acompanhamento e mediação com a apresentação de novos 

questionamentos, porém sem tirar o prazer da descoberta. Sugerimos também que se 

proponham novas construções para descobertas acerca do paralelogramo. Por 

                                                           
11 QRCode é um código de barras que pode ser acessado através dos smartphones. Esse código pode ser utilizado 

como link para acesso a um site, um texto, ou número de telefone, por exemplo. 
12 Disponível em: <https://sketchometry.org/en/download/gesture-overview.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2015 
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exemplo: se o quadrilátero inicial for um quadrado, o que se pode dizer sobre o 

quadrilátero inscrito? 

 

Sugestões de Leitura:  

Dissertação “Contributos de um ambiente de geometria dinâmica (GeoGebra) e do geoplano 

na compreensão das propriedades e relações entre quadriláteros” de Maria da Graça Bruno 

Pereira. Disponível em: <http://repositorio.ipl.pt/handle/10400.21/2127>. Acesso em: 16 ago. 

2015. 

 

Para o professor interessado em conhecer outras possibilidades do uso de ambientes de 

geometria dinâmica com a tecnologia touchscreen, indicamos a leitura do livro Mãos em ação 

em dispositivos touchscreen na educação matemática de Marcelo Bairral, Alexandre Assis e 

Bárbara Caroline Silva. 
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