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APRESENTAÇÃO

Esta unidade didática faz parte do Programa de Desenvolvimento
Educacional do Estado do Paraná – PDE /2010, propõe a implementação do Projeto
de Intervenção Pedagógica no decorrer dos meses de agosto e setembro de 2011,
com os alunos da 7ª série, turma A, período matutino, da Escola Estadual São
Cristóvão – Ensino Fundamental, na cidade de Capanema – PR, num período
presumido de 28 horas aula.
O tema de estudo “Tendências em Educação Matemática: Modelagem
Matemática” é uma busca a conhecimentos e práticas pedagógicas que visam
instigar os alunos a pensar criticamente e interferir na sociedade.
A investigação prevê a aplicação de um questionário de sondagem no início e
no final das etapas da Modelagem Matemática, visando investigar e estabelecer um
parâmetro entre os conhecimentos prévios sobre o conteúdo de geometria (que o
aluno traz de seu contexto escolar e social) e os resultados de aprendizagens
alcançados após a realização das atividades de intervenção pedagógica. Esta
investigação será necessária para planejar futuras estratégias de ação.
O objetivo principal deste trabalho é analisar e demonstrar a aplicabilidade da
metodologia da Modelagem Matemática na elaboração de conceitos e modelos de
Geometria, utilizando o Origami como ferramenta lúdica para dar significado às
reflexões dos aspectos teóricos e práticos.
É uma proposta com perspectiva construtivista de estímulo do mundo externo
para o mundo abstrato da Matemática. Explora a metodologia da Modelagem
Matemática, articulando o conteúdo específico – quadriláteros - com a utilização do
Origami, como ferramenta de integração e reflexão. A metodologia tem como base
teórica os estudos da Modelagem Matemática feitos por Biembengut (2005), Burack
(1992, 2004, 2010) e Barbosa (2004).
Planeia uma sequência de atividades seguindo meticulosamente a literalidade
das fases da Modelagem matemática sugeridas por Dionísio Burak (1992): escolha
do tema; pesquisa exploratória; levantamento dos problemas; resolução dos
problemas e desenvolvimento do conteúdo matemático no contexto do tema e
análise crítica das soluções. Estas atividades empreendem o aluno a assumir uma
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atitude investigativa diante da situação desafiadora: “O que fazer com o lixo de papel
produzido pela secretaria, biblioteca e salas de aulas da escola?”.
O papel é um dos produtos mais utilizados nas tarefas do cotidiano. Almeja-se
que a determinação do aluno provoque preocupação ecológica em reaproveitar o
papel que não está mais sendo utilizado, incitando-o a explorar o Origami,
encabeçando uma sequência de construções: de propriedades, de entendimentos e
de conceitos do conhecimento geométrico.
Esta unidade didática suscita atividades ilustradas por meio de fotografias do
arquivo pessoal e figuras produzidas com o auxílio do software Geogebra.
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POR QUE UTILIZAR A MODELAGEM MATEMÁTICA NA ESCOLA?

No Brasil, durante longos anos, o direito à educação significava direito à
matrícula. Atualmente, de acordo com a Constituição Federal de 1988, significa
direito ao aprendizado.
A Matemática presente no cotidiano familiar e social, de forma explícita ou
implícita, se apresenta em diversas situações: como apoio a outras áreas do
conhecimento, instrumento para lidar com situações da vida ou uma forma de
desenvolver o pensamento. Por isso, pode ser compreendida como uma parcela do
conhecimento da formação humana que vem contribuir na construção de uma visão
de mundo, tornando o aprendiz capaz de refletir, criticar e agir diante das
transformações sociais.
Educar é a principal função da escola, porém a maneira de conduzir o ensino
faz a diferença. Para Cury (2006), as salas de aula e não apenas as disciplinas
individualmente deveriam ser um celeiro de ideias, onde o aluno principiasse a
escola cultivando a arte de debater, pensar e trocar informações, transformado-as
em conhecimento. Informação e conhecimento compreendem o saber que possibilita
a aplicação do conteúdo aprendido na solução de problemas da vida prática e em
novos aprendizados ou pesquisas.
Nessa concepção, Saviani (2005) sugere explorar práticas pedagógicas onde
o contexto é o arranque da abordagem; aproximar os fundamentos teóricos da
realidade do educando, correlacionando o conhecimento empírico com o científicofilosófico; possibilitar o desenvolvimento do saber sistematizado, o pensamento
abstrato e a cultura erudita. Desse modo, os conteúdos da cultura popular
correspondem aos interesses e são expressos de forma elaborada, fundamentando
a teoria.
Nas últimas décadas, o processo de ensino e aprendizagem abre espaço
para pesquisas e discussões, fazendo emergir práticas possíveis de se consolidar
como uma tendência metodológica. O campo de estudo da Educação Matemática
destaca como tendências metodológicas para fundamentar a prática docente:
 resolução de problemas;
 modelagem matemática;
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 mídias tecnológicas;
 etnomatemática;
 história da Matemática;
 investigações matemáticas.
Nas aulas de Matemática, o potencial educativo da Modelagem como uma
tendência metodológica se destaca por apresentar “um ambiente de aprendizagem
no qual os alunos são convidados a problematizar e investigar, por meio da
Matemática, situações com referência na realidade cotidiana” (BARBOSA, 2004,
p.4).
Segundo Burak (I IPMEM, 2004), a modelagem matemática no Brasil
começou a ser trabalhada na década de 80, na UNICAMP, com um grupo de
professores em Biomatemática, coordenada pelo Prof. Dr. Rodney Carlos Bassanezi
– IMECC.
A partir de 1987 surgiram os primeiros trabalhos com o enfoque “a
Modelagem como uma alternativa para o Ensino de Matemática”, elaborados na
forma de dissertação e artigo.
Trabalhar matematicamente os acontecimentos do interesse cotidiano do
educando arrebatará um possível comprometimento nas ações, interações e
diálogos interativos entre aluno/aluno e aluno/professor. E, consequentemente, o
desenvolvimento da reflexão, do pensamento crítico e criativo nas previsões e
decisões que irão enfrentar no decorrer das atividades envolvendo aspectos sócioculturais. É uma nova postura dos alunos acerca do significado de ensinar e
aprender.
Para Biembengut (2005) o principal objetivo da modelagem é aprimorar
conhecimentos oportunizando ao aluno a criação de modelos matemáticos e
consequentemente:
 incentivar a pesquisa;
 promover a habilidade em formular e resolver problemas;
 lidar com tema de interesse;
 aplicar o conteúdo matemático;
 desenvolver a criatividade.
Nesse entender, modelagem é considerada um método de pesquisa das
Ciências Naturais, empregada com a finalidade de modelar matematicamente
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fenômenos físicos, químicos, geográficos e sociais, o que vem de encontro às
Diretrizes Curriculares Estaduais – DCE (2008) que sugere às escolas a utilização
da Modelagem Matemática como uma metodologia no ensino e aprendizagem da
Matemática, fundamentada na investigação e interação do contexto escolar e sóciocultural.
Na Modelagem Matemática, segundo Burak (1992), há desafios tradicionais a
serem superados que se tornarão promissores a um despertar positivo relativo às
expectativas em relação ao conhecimento:
 do educador - o papel de mediar formas de encaminhamentos que favoreçam
um trabalho mais abrangente com as unidades do conteúdo (transpondo a
visão linear proposta nos currículos escolares);
 do aluno - o centro do processo de aprendizagem, de forma que construa o
conhecimento matemático a partir de temas de seu interesse (os problemas
determinam os conteúdos a serem utilizados para solucionar as questões
levantadas).
Para Burak (1992), a Modelagem Matemática deve pautar-se no interesse do
grupo e na obtenção de informações e dados da realidade do problema levantado.
Afirma que o seguimento das diferentes etapas de organização da Modelagem
Matemática - abaixo relacionadas - no encaminhamento do trabalho em sala de aula
facilita o desenvolvimento de seu processo:
 Escolha do tema – fica a cargo dos alunos, cabe ao professor o papel de
mediar o conhecimento do educando e o conhecimento já estabelecido.
 Pesquisa exploratória – fase de investigações tanto quantitativas quanto
qualitativas em torno do tema escolhido.
 Levantamento dos problemas – desenvolve a capacidade de questionar,
formular hipóteses e tomar decisões.
 Resolução dos problemas e desenvolvimento do conteúdo matemático no
contexto do tema – nesta etapa surge a necessidade dos conteúdos
matemáticos ou modelos matemáticos (fórmulas, equações, gráficos,
tabelas,etc.) que ajude a compreensão e resolução da situação.
 Análise crítica das soluções – permite o desenvolvimento da reflexão,
coerência e criticidade, contribuindo para a formação de cidadão participativo
e transformador do seu ambiente sócio-cultural.
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A organização dessas etapas é resultado de trabalhos sistemáticos realizados
durante vários anos e apresentados em diversos congressos de educação
matemática. Barbosa (2004) adaptou as etapas da Modelagem propostas por
Dionísio Burak (1992), apontando formas diferentes de concebê-las.
O quadro abaixo explicita a responsabilidade do professor e do aluno durante
execução:da Modelagem Matemática.

ETAPAS

CASO 1

CASO 2
Professor

CASO 3

Escolha do tema

Professor

Professor/ aluno

Pesquisa exploratória

Professor/aluno Professor/aluno Professor/aluno

Levantamento dos problemas

Professor

Resolução dos problemas

Professor/aluno Professor/aluno Professor/aluno

Análise crítica das soluções

Professor/aluno Professor/aluno Professor/aluno

Professor/aluno Professor/aluno

Quadro 1 - Formas de aplicar a Modelagem Matemática.
Fonte: BARBOSA (2004, p.5).

Os três casos ilustram a flexibilidade da Modelagem nos diversos contextos
escolares. Porém, há necessidade da escolha de um dos casos, considerando a
realidade da escola e o tempo disponível para aplicar a Modelagem Matemática,
atributos que implicarão no envolvimento de professores e alunos na investigação da
situação problema em estudo. Dessa forma, o professor desenvolverá o trabalho
planejado desde o início com probabilidade de cumprir os prazos estabelecidos pela
escola e de se tornar uma atividade de ensino e aprendizagem significativa para
ambos.
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APRESENTAÇÃO DE UM TEMA COM A APLICAÇÃO DA MODELAGEM
MATEMÁTICA

O que fazer com o lixo de papel produzido pela
secretaria, biblioteca e salas de aulas da escola?

Na sequência, serão apresentadas todas as atividades a
serem desenvolvidas. Em cada atividade serão descritos os objetivos, o
tempo de execução e o encaminhamento metodológico.

ATIVIDADE 01 – QUESTIONÁRIO DE SONDAGEM INICIAL

Tempo: 1 hora-aula

Objetivo:
Estabelecer um parâmetro, investigando quais conhecimentos prévios,
conceitos e aprendizagens sobre o conteúdo de geometria o aluno traz de seu
contexto escolar e social, antes do desenvolvimento das atividades da intervenção.
Após, visando verificar que resultado de aprendizagem foi alcançado, o questionário
será reaplicado.

Encaminhamento Metodológico:
Inicia-se

esta

atividade

expondo

os

objetivos

do

questionário

e

conscientizando os alunos de sua importância, para que os mesmos a resolvam
individualmente e com o máximo de responsabilidade, interesse, atenção e esforço.
Após, cada aluno receberá a folha contendo o questionário para que desenvolva as
atividades nela contida. Ao término da aula, serão recolhidas todas as folhas de
avaliação e das respostas para que ao final das etapas previstas na unidade didática
seja reaplicado este mesmo questionário de sondagem.
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QUESTIONÁRIO DE SONDAGEM SOBRE GEOMETRIA

1) Faça um desenho de sua sala de aula, indicando a porta de entrada, a lousa, o
lugar ocupado pela professora, o seu lugar, o lugar de cada colega seu e tudo mais
que achar necessário.

2) Quantas dimensões os seres humanos podem perceber no mundo em que
vivem?

3) Você já observou as formas abaixo? Onde?

_______________

_________________

_________________

________________

________________

__________________

4) Qual o formato do favo de mel? Será que o favo poderia ter a forma de um
quadrilátero? Por que as abelhas escolheram este formato para construir o favo de
mel?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Assinale com um “x” as formas que representam quadriláteros:

6 ) Assinale com um “x” as formas que representam retângulos:
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7) Quantos quadrados estão presentes no desenho abaixo?
a) 2

b) 3

c) 4

d) 5

e) 6

8) As figuras abaixo representam dois terrenos divididos em quadrados.
a) Imaginando que esses terrenos serão cercados, apenas observando responda: a
quantidade de material necessária será igual, ou diferente? Se acaso for diferente,
em qual dos dois terrenos será usada maior quantidade de material?
b) Se você tiver que gramar cada um dos terrenos, qual deles ocupará maior número
de leivas?

9) Observando as figuras abaixo,assinale com um X aquelas que apresentam a
metade pintada de azul.

10) Você sabe confeccionar alguma dobradura em papel? Qual?
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ATIVIDADE 02 –1ª ETAPA: ESCOLHA DO TEMA GERADOR

Tempo: 1 hora aula

Objetivo:
Sensibilizar o educando quanto ao tipo e quantidade de papéis descartados
em lixeiras, como folhas que sobram por causa de erros ou por não serem mais
necessárias, papéis de presente, embrulho, revistas, panfletos, catálogos, materiais
promocionais e calendários. Considerar seriamente o estado dos papéis e se o único
destino possível desse material é o lixo, avolumando um dos mais graves problemas
da sociedade moderna.

Encaminhamento Metodológico:
Em sala de aula, o professor utilizará a TV multimídia, para passar os vídeos:
a) Problemas Urbanos: O Lixo (tempo: 10min 01s).
Disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=ZUpC9GEx-_U , acesso em 29/02/2011.
Descrição: Alerta sobre o desperdício, a montanha de lixo que cresce
diariamente e as consequências do consumismo inconsciente e/ou irresponsável da
geração coca-cola.
b) Reciclagem de papel (tempo: 4min 06s).
Disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=aGe63ibH7cw&NR=1&feature=fvwp acesso
em 29/02/2011.
Descrição: Uma chuva de folhas de papel branco caindo em todos os lugares
de uma cidade, com posteriores cenas chocantes de árvores sendo cortadas e
carregadas em caminhões.

Em seguida, fará uma reflexão sobre a origem e a grande utilidade do papel em casa, na escola e em ambientes de trabalho, em plena era digital:

14

O papel é obtido a partir da celulose, substância contida nas paredes
celulares das plantas, principalmente de árvores de madeira clara.
Para fabricar 1000 kg de papel, 20 árvores são consumidas.
A celulose é branqueada com a finalidade de remover compostos coloridos,
em geral de cor marrom, que dão a ela uma coloração não adequada para alguns
tipos de papéis.
O branqueamento é feito através de reagentes químicos, em etapas chamadas
estágios que variam em tipo e número, conforme a qualidade da polpa e o grau de
alvura que se objetiva.
O corte das árvores, que absorvem o carbono, contribui para o aquecimento
global, a erosão do solo, a destruição dos habitats e outros problemas ambientais.
O papel é responsável por até 40% do fluxo de dejetos sólidos municipais.
Independente se você trabalha em casa ou em uma empresa, o consumo e
desperdício de papel acaba sendo muito grande.
Disponível:

HTTP://www.tre-rn.gov.br/nova/inicial/links_especiais/coleta/download/papel.pdf.

Acesso em 12/05/2011.

Logo após, para reforçar a sensibilização em relação à preocupação
ecológica, num passeio pela escola, investigará as situações dos papéis presentes
nas lixeiras, identificando e comprovando a cultura do descartável e do desperdício,
decorrente de hábitos e práticas associadas à fartura e esbanjamento.
A todo o momento surgem cadernos revestidos de novidades que, juntando
com a facilidade de comprar mais, muitas vezes nos levam a adquirir cadernos
desnecessários ou de nos desfazermos dos cadernos incompletos que já temos.
É urgente desenvolver conceitos de responsabilidade em relação ao que se
consome no dia a dia, mudar padrões de consumo, usar com moderação e aprender
a reaproveitar resíduos.
Evocando a cultura do desperdício, a consciência de consumir apenas o
necessário e quando realmente for necessário, no retorno à sala de aula o professor
fará a sugestão do tema gerador da pesquisa:

O que fazer com o lixo de papel produzido pela
secretaria, biblioteca e salas de aulas da escola?
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ATIVIDADE 03 – 2ª ETAPA: PESQUISA EXPLORATÓRIA

Tempo: 6 horas aula com prolongamento extraclasse.

Objetivos
Valorizar a diversidade cultural, desenvolvendo a sociabilidade e a
cooperação, através da organização dos alunos em equipes para se familiarizarem
com o tema escolhido durante a fundamentação teórica das próximas atividades

Encaminhamento Metodológico:
Para desenvolver esta etapa e as subsequentes, em sala de aula, os alunos
se dividirão em 6 equipes que permanecerão com os mesmos componentes até a
conclusão da implementação pedagógica.
Em seguida, o professor orientará os alunos sobre todas as atividades e
etapas que nortearão o desenvolver da implementação:

1. Coleta de papel descartado como lixo.
Em atividade extraclasse, coletar papéis descartados como lixo na escola: de
copiadora e impressora, blocos de anotações, papel jornal, presente, embrulho,
revistas, panfletos, catálogos, material promocional e calendários. Fazer a análise
das condições desses papéis, o registro do local de origem (biblioteca, secretaria e
salas de aula) e trazer no momento da resolução do problema.

2. Separação do conteúdo específico.
Cada equipe escolherá um dos conteúdos específicos para relacioná-lo à
questão norteadora:
 quadriláteros
 paralelogramo
 quadrado
 retângulo
 losango
 trapézio
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Para cada conteúdo há uma seleção de sites no final desta orientação.

3. Pesquisa exploratória.
Utilizando a bibliografia selecionada e/ ou bibliografia própria, farão uma
pesquisa exploratória, abrangendo as questões:
 De onde vem o papel e maneiras de economizar papel;
 O que fazer com: livros, revistas, cadernos e agendas velhas;
 Como se desfazer de papéis de qualquer espécie;
 História e confecção de Origamis;
 Geometria Plana - Polígonos - quadriláteros - Conteúdo específico.
Objetivando o aprofundamento do tema gerador da pesquisa, através de
anotações, cópias de materiais e vídeos, obterão elementos que subsidiarão as
próximas etapas da prática pedagógica.
Essa etapa demanda tempo e paciência, pois conforme o tema se insere no
contexto, poderão surgir novas situações e encaminhamentos. Será necessário
organizar, analisar e discutir todo o material coletado, estendendo-se como atividade
extraclasse, em busca de coletar informações, dados de aspectos técnicos ou
apenas curiosidades.

4. Levantamento dos Problemas.
Ao término do prazo para pesquisa exploratória, num seminário na sala de
aula, com embasamento consistente, um orador de cada equipe elucidará a
resposta à questão norteadora “O que fazer com o lixo de papel produzido
pela secretaria, biblioteca e salas de aulas da escola?”, enquanto outro
componente irá anotando na lousa as indagações e considerações que surgiram
durante a pesquisa à sua resposta.

5. Resolução do problema.
A etapa da resolução do problema constituirá:
a) Produção escrita contendo os seguintes tópicos:
Uma resposta à questão norteadora;
Texto sobre a contribuição da resposta

à questão norteadora no

desenvolvimento do conteúdo específico quadriláteros;
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O conteúdo específico;
Bibliografia.
b) Explanação oral:
Apresentação do quadrilátero;
Definição do quadrilátero escolhido;
Identificação e representação de seus elementos: vértices, lados, ângulos e
diagonais;
Demonstração de suas propriedades;
Relacionamento do conteúdo específico abordado em resposta à questão
norteadora.
Cada integrante ficará responsável pela produção e apresentação oral de
uma parte do trabalho.

6. Análise crítica da solução do problema.
Em mesa redonda, verificar a coerência e a consistência da solução
encontrada com a situação problematizadora apresentada.

Após explanar aos alunos os procedimentos e as etapas que nortearão o
desenvolver da implementação, as equipes serão conduzidas à biblioteca e ao
laboratório de informática para desenvolver a pesquisa exploratória, orientada pelos
sites abaixo relacionados, onde serão observados e auxiliados quando solicitado.

Atenção
Sites que todas as equipes deverão visitar:
1-De onde vem o papel? Vídeo apresentado por Kika, uma criança muito curiosa,
que procura entender a origem das coisas, de forma acessível e bem-humorada.
Tempo: 4min 55s.
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=jqty_zMgQRM&feature=related,
acesso em 19/04/2011.
2-Texto sobre a história, composição e reciclagem do papel.
Disponível em:
http://www.tre-rn.gov.br/nova/inicial/links_especiais/coleta/download/papel.pdf,
acesso em 12/05/2011.
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3-Como se faz papel, etapas da produção de papel. Tempo: 8min 56s.
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=k6njpackp9g&feature=related,
acesso em 10/04/2011.
4- Artigo sobre Reciclagem de papel de escritório.
Disponível em: http://revistageracaosustentavel.blogspot.com/2010/09/reciclagemde-papel-de-escritorio.html,acesso em 19/04/2011.
5- Use corretamente o papel no escritório!
Disponível em: http://blog.giacomelli.com.br/2011/03/22/use-corretamente-o-papelno-escritorio/, acesso em 19/04/2011.
6-Origamis: O que é Origami, por que fazer Origami, construções de Origamis.
Associação Cultural Mário Gomes figueira.
Disponível em:
http://acmariofigueira.org.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=108&Item
id=101 acesso em 19/04/2011.
7-História do Origami e vários diagramas e vídeos sobre confecções de Origamis.
Disponível
em:
http://www.comofazerorigami.com.br/historia/,
acesso
em
30/04/2011.
8-Vídeo sobre Geometria – Ponto, reta, plano, posições relativas de duas retas,
semirreta, segmento médio, segmento. Aula 1. Tempo: 9min 35s.
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=2gbBKThZKGU&feature=related,
acesso em 30/05/2011.
9-Vídeo sobre Geometria – ângulos, tipos de ângulos, ângulos adjacentes, ângulos
complementares e suplementares, Bissetriz, ângulos opostos pelo vértice. Aula 2.
Tempo: 8min 57s.
Disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=p2rx5AO6B9s&feature=related,
acesso em 19/04/2011.
10-Vídeo sobre Geometria – ângulos formados por duas retas paralelas e uma
transversal. Aula 3. Tempo: 8min 29s.
Disponível
em:
http://www.youtube.com/watch?v=FtoxJfelheQ&feature=related,
acesso em 18/01/2011.
11-Vídeo sobre Geometria Plana. Polígonos – definição, elementos, perímetro,
diagonais, ângulos. Aula 4. Tempo: 8min 08s.
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=jImJXPnC5Yg&feature=related,
acesso em 15/03/2011.
12-Vídeo sobre áreas de polígonos, novo telecurso – Ensino Médio – Matemática –
Aula 15 (1 e 2). Tempo: 5min 05s.
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=HXUhJIOjqc0&feature=related,
acesso em 18/04/2011.
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13- Resumo sobre geometria plana em forma de texto.
Disponível em: http://www.vestibular1.com.br/revisao/geometria_plana.doc, acesso
em 15/03/2011.
14- Vídeo sobre a soma dos ângulos internos de um polígono. Tempo: 4min 59s.
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=ox0EDqncmRc&feature=related,
acesso em 30/04/2011.
15- Vídeo Matemática por toda a parte – Construção/quadriláteros. Tempo: 2min
26s.
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=BWJvAThwl88&feature=related,
acesso em 30/04/2011.
16- Quadriláteros. Tempo 14min 01s.
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=qm-tc9K0viM,
13/05/2011.

acesso

em

17-Matemática - Aula 41 - Geometria Plana - Quadriláteros - Parte 1. Tempo: 19min
37s.
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=bLL1QHl0nXM&feature=related,
acesso em 13/05/2011.
18-Matemática - Aula 41 - Geometria Plana - Quadriláteros - Parte 1. Tempo: 36min
06s.
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=ecFxbmnNQEE, acesso em
30/04/2011.
SITES DIVERSIFICADOS DE CADA CONTEÚDO ESPECÍFICO

Quadriláteros
1-Vídeo sobre polígonos regulares: Conceitos básicos, ângulo interno, externo e
central. Tempo: 10min 55s.
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=dvromS5_IpA&feature=related,
acesso em 19/04/2011.
2-Vídeo: área e perímetro de figuras planas. tempo: 6min 04s.
Disponível em:
httphttp://www.youtube.com/watch?v=HXUhJIOjqc0&feature=related://www.youtube.
com/watch?v=i6eT6pBtgFc&feature=related, acesso em 19/04/2011.
3- Vídeo: Geometria – áreas de figuras planas. Tempo: 6min 06s.
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=FPpdWSvta4w&feature=related,
acesso em 30/04/2011.
Paralelogramo
1-Matemática por toda a parte – Construção/paralelogramos no dia a dia. Tempo: 1
min.
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Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=5Rp1soXia9c&NR=1, acesso em
30/04/2011.
2- Um quadrilátero é um paralelogramo se, e somente se, os ângulos opostos são
congruentes. Tempo: 12min 33s.
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=FmEbSCPVk_k&feature=related,
acesso em 10/04/2011.
3- Construção de uma casa em origami.
Disponível em: http://www.comofazerorigami.com.br/origami-de-casa/, acesso em
19/04/2011.
Quadrado
1-As formas – quadrado. Tempo: 21s.
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=hgOBAdtK7rY&feature=related,
acesso em19/04/2011.
2-Geometria com Origami e a construção do cubo. Tempo: 7min 53s.
Disponível
em:
http://www.youtube.com/watch?v=McgLr8nRNcY,
em19/04/2011.

acesso

Retângulo
1-Matemática por toda a parte – Artes/retângulo áureo. Tempo: 52s.
Disponível
em:
http://www.youtube.com/watch?v=VCweJojHO88,
em19/04/2011.

acesso

2-Matemática por toda a parte – Futebol/campo de futebol. Tempo: 2min 03s.
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=iLThwSUIS_Y&feature=related,
acesso em19/04/2011.
3- Confecção de uma caixa de papel – Origami 3D.
Disponível em: http://www.origami-kids.com/avioesdepapel-2-caixa-origami.php,
acesso em19/04/2011.
Losango
1-As formas – losango. Tempo: 21s
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=Tj73xh2QEwo&feature=related,
acesso em19/04/2011.
2- Texto contendo definição, elementos, e dedução da fórmula da área.
Disponível em: http://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/area-losango.htm,
acesso em19/04/2011.
3- Confecção de um corvo em Origami.
Disponível em: http://www.comofazerorigami.com.br/origami-de-corvo/,
em19/04/2011.

acesso
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Trapézios
1-Texto contendo definição de trapézio.
Disponível em: http://www.colegioweb.com.br/matematica/trapezio.html, acesso
em19/04/2011.
2-Matemática - aula 17 - quadriláteros parte 2. Trapézios – classificação e
propriedades. Tempo: 14min 01s.
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=s4TikEpcgG8&feature=related,
acesso em19/04/2011.
3-confecção de saco de papel para lixeira.
Disponível
em:
http://www.youtube.com/watch?v=fuzEYeygQeU,
em19/04/2011.

acesso
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ATIVIDADE 04 – 3ª ETAPA: SEMINÁRIO - LEVANTAMENTO DOS PROBLEMAS.
Tempo: 4 horas aula

Objetivo:
Socializar a resposta à questão norteadora e levantar os questionamentos,
hipóteses e dúvidas que surgiram no decorrer da pesquisa exploratória, em função
do tema escolhido.

Encaminhamento Metodológico:
Na sala de aula, os alunos se posicionarão em forma de circunferência. Cada
equipe terá um tempo de 5 a 10 minutos para socializar a resposta à questão
norteadora que objetivou a pesquisa e anotar no quadro negro as questões que
surgiram durante o seu desenrolar. Os demais integrantes auxiliarão nas
argumentações.
Depois

das

apresentações,

todos

os

participantes

poderão

fazer

questionamentos e discussões sobre os destinos levantados à infinidade de papéis
utilizados no dia a dia.
O professor canalizará as reflexões para a análise dos vídeos abaixo, onde o
papel descartado é utilizado como matéria prima de fácil acesso para as dobraduras:
a) Reciclagem de papel 2002. (tempo: 1min 45s)
Disponível

em:

http://www.youtube.com/watch?v=YeJPZTEe5so,

acesso

em

20/02/2011.
Descrição: Você pode não ser um Betinho, uma Madre Tereza ou um Gandhi,
mas você pode criar um mundo novo com papel.
b) Reutilização do papel. (tempo: 2min 13s)
Disponível

em:

http://www.youtube.com/watch?v=2jIYS5e6AN0,

acesso

em

19/03/2011.
Descrição: Confecção de uma caixa, reutilizando papel descartado como lixo.
Ao término dos vídeos, em colaboração com a qualidade de vida ambiental e
humana, será colocado em votação qual das ações levantadas pelas equipes terá
maior abrangência na exploração do ensino e aprendizagem do conteúdo específico
quadriláteros, no momento presente:
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Atenção!!!!!
Possíveis soluções que poderão surgir para dar um fim ao lixo de papel:
 Queimar os referidos papéis;
 Separar em um saco de lixo para os catadores de lixo reciclável;
 Transformar em papel reciclado;
 Criar um circulo de literatura para trocas de livros e revistas;
 Utilizar na confecção de origamis.

Supondo que a escolha tenha sido trabalhar com Origamis, numa conversa
descontraída socializar a arte do Origami.

Origami
Segundo Jackson & A’Court (1992/1995) o Origami é uma arte milenar de
origem japonesa que tem como base a criação de formas através da dobradura
de quadrados de papéis, sem o uso de colagem e nem cortes.
A palavra Origami se originou no Japão e significa: Oru ou Ori – dobrar,
Kami – papel ou também Deus e Orukami se transformaram em Origami. A
história do Origami não é clara, com certeza não surgiu antes da invenção do
papel, há dois mil anos atrás, na China. A China foi invadida pelo Japão em 610
DC e o segredo da fabricação do papel foi levado e assimilado dentro da cultura
japonesa. Não se tem registro exato de quando surgiu, mas acredita-se ter sido
um costume religioso de épocas antigas, quando as divindades, representadas
em papel, decoravam os templos.
Esse é o momento ideal para se discutir o que se fará com as sobras das
aparas dos papéis na hora do recorte dos quadrados. A primeira sugestão é tentar
envolver o professor das disciplinas de Ciências ou de Arte para fazer reciclagem de
papel, e a segunda sugestão é separar em sacos de lixo para os catadores de lixo
reciclável.
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Concluído o seminário, os alunos indicarão as questões mais relevantes
apresentadas durante as discussões.

Exemplos de questões que poderão
surgir

durante

as

reflexões

da

pesquisa:

Você já parou para pensar na situação dos papéis descartados
sem valor?
Por que necessitamos de um papel tão branco, muitas vezes para
uso tão simples (rascunho, caderno de anotações, etc.)?
O lixo de papel daqui da escola é diferente do lixo produzido em
nossas casas e salas comerciais da cidade? Para onde vai todo
esse material?
A Matemática pode influenciar na busca de soluções para o
problema do lixo de papel?
O papel considerado lixo pode ser reutilizado como material na
confecção de origami?
O que é origami?
Que relação existe entre origami e geometria? (Observar as
formas contidas no Origami).
Que

Geometria

está

inserida

no

Origami?

(Investigar

propriedades geométricas, elementos, diferenças e semelhanças.)
A confecção de Origamis depende de um papel específico?
Qual o formato de papel utilizado para a confecção de origamis?
Que relação existe entre: o alisamento das dobras oriundas da
confecção do Origami e a Geometria?
O que são quadriláteros?
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ATIVIDADE 05 – 4ª ETAPA: MATEMÁTICA NO CONTEXTO DO TEMA.

Tempo: 10 horas aula

Objetivo:
Construir o conhecimento matemático, ao desenvolver o conteúdo específico,
em resposta às questões pendentes que surgiram no seminário para levantamento
dos problemas.

Encaminhamento Metodológico:
O material coletado durante a pesquisa exploratória, o laboratório de
informática e a biblioteca deverão estar disponíveis aos alunos durante todo o
desenvolvimento dessa etapa.
No

final

das

apresentações,

o

professor

auxiliará

nas

reflexões,

considerações, discussões e esclarecimentos (professor/aluno) de possíveis
dúvidas.
Em sala de aula, os alunos se posicionarão de forma a ter uma boa visão da
lousa e da TV multimídia.
A equipe iniciará a apresentação entregando para o professor a produção
escrita, contendo os seguintes assuntos:
 Uma resposta à questão norteadora;
 O conteúdo específico;
 Texto

sobre

Origami

e

como

o

Origami

escolhido

contribuiu

no

desenvolvimento do conteúdo abordado;
 Bibliografia.
A explanação oral se constituirá das questões pendentes que foram
levantadas durante a segunda etapa, no seminário para levantamento dos
problemas. O desenvolvimento do conteúdo específico deverá abranger os
seguintes tópicos:
 Apresentar o conteúdo específico através de um Origami;
 Definir, identificar, representar os elementos (vértices, lados, ângulo,
diagonais) e demonstrar as propriedades do conteúdo abordado;
26

 Confeccionar o Origami, em momento apropriado, através de um tutorial
(diagrama com explicações detalhadas da construção do modelo de Origami
escolhido) em cartolina ou TV Multimídia, identificando, através do alisamento
das dobras, a geometria inserida.
Enquanto um integrante da equipe, através de um tutorial, orienta a confecção
do Origami, os demais integrantes se envolverão auxiliando os alunos que
apresentarem dificuldades ou dúvidas na confecção e na identificação da geometria
inserida.

Atenção!!!!!
Para o professor encaminhar as atividades e intervir quando
necessário, o conteúdo será exposto em forma de seis planos de aula,
contendo: conteúdo, tempo, objetivos, pré-requisitos e o procedimento
que os alunos poderão desenvolver em suas explanações orais.
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Primeiro plano de aula

CONTEÚDO ESTRUTURANTE: Geometrias
CONTEÚDO BÁSICO: Geometria Plana
CONTEÚDO ESPECÍFICO: Polígonos - quadriláteros

TEMPO: 3 horas aula

OBJETIVOS:
Definir e representar quadriláteros e seus elementos.
Identificar e nomear os diversos quadriláteros, identificando suas diferenças e
semelhanças.
Reconhecer os ângulos internos e externos e suas propriedades.

PRÉ-REQUISITOS:
Ter noção de: ponto, reta, segmento de reta, retas paralelas e perpendiculares,
ângulos, medida de ângulos e polígonos.

PROCEDIMENTOS:
1-Apresentação
Quadrilátero escolhido através de um origami (figura espacial):

As

faces

tridimensionais (objeto

das

figuras

- caixa) são

figuras planas classificadas conforme
critério utilizado:

-número de ângulos: quadrângulos;
-número de lados: quadriláteros.

Figura 1 - Caixa porta trecos.
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O diagrama organizacional dos quadriláteros abaixo permite termos uma
leitura mais clara de suas subdivisões quando o trapézio é definido como um
quadrilátero com um par de lados paralelos:

Figura 2 – Organograma dos quadriláteros.

Observando as figuras bidimensionais do organograma acima, percebe-se
que são as formas das faces do corpo sólido e que, se não existisse um corpo, tais
faces não existiriam.
Conforme diagrama acima, os quadriláteros estão divididos em:

É possível encontrarmos dois pontos, I e
J, onde o segmento de reta que os une
não

esteja

inteiramente

contido

na

região limitada por esse polígono.

Se tomarmos quaisquer dois pontos K e
L na região limitada pelo polígono, o
segmento de reta que os une sempre
estará

inteiramente

contido

nessa

região.
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Pipa ou papagaio: é um quadrilátero
convexo que tem dois pares de lados
consecutivos congruentes. As diagonais
são

perpendiculares

e

os

ângulos

opostos ligados pela diagonal menor são
congruentes.

2-Nomeando um quadrilátero
Para nomear um quadrilátero utilizamos os vértices (vulgarmente chamado
de cantos) do mesmo.
Exemplo: quadrilátero AEIU

3-Elementos de um quadrilátero

Lados – são os segmentos AE, EI, IU, UA
Vértices – são os pontos A, E, I, U

Ângulos internos – são os ângulos
formados por dois lados consecutivos
(seguidos): AÊI, EÎU, IÛA, UÂE.
Para representar os ângulos internos,
podemos utilizar as letras minúsculas que
representam os vértices: â, ê, î, û.
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Ângulos externos – são os ângulos
formados por um lado e o prolongamento
de um lado consecutivo: BÂE, CÊI, DÎU,
FÛA.
Para representar os ângulos externos,
podemos utilizar as letras maiúsculas
correspondentes aos vértices: Â, Ê, Î, Û.
Em um mesmo vértice, os ângulos internos
e externos do quadrilátero são sempre
adjacentes suplementares. Exemplo:
No vértice A:
med (Â) +med (â) = 180º.

4-Diagonais
São os segmentos que unem um vértice a outro vértice não-consecutivo a ele:

segmento AI
segmento EU

Cada equipe confeccionará, em papel reutilizável, um polígono com diferentes
números de lados. Através de dobras, verificarão quantas diagonais foi possível
encontrar. Concluindo a atividade, responderão verbalmente as questões:
- Há algum polígono que não se obteve diagonal? Algum com uma diagonal? E com
duas?
- O número de diagonais que saem de cada vértice é o mesmo em todos os
polígonos?
- O trabalho para achar as diagonais de um quadrilátero e de um polígono com 20
lados (icoságono) é o mesmo?
Por meio das respostas dos alunos às perguntas acima relacionadas,
organizar os dados e construir a tabela abaixo, na lousa:
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Tabela 1 – Generalização do número de diagonais de um polígono.
5-Soma dos ângulos internos
A partir das diagonais de um vértice, separar os polígonos anteriores em
triângulos, achar a soma total dos ângulos internos de um quadrilátero e organizar
conforme tabela abaixo:

Tabela 2 - Generalização da soma dos ângulos internos de um polígono.
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6-Perímetro de um quadrilátero
O perímetro de um quadrilátero indica a medida de seu contorno. Para
acharmos esse contorno, somamos as medidas de seus lados.

7-Área limitada por um quadrilátero
É a superfície limitada pelo quadrilátero. As áreas de todos os quadriláteros
são calculadas baseando-se na área do retângulo: quantas unidades de medidas
têm na base de um retângulo e quantas vezes ela é repetida na altura.

8- Como obter um modelo de quadrado a partir de um pedaço qualquer de
papel?

Dicas para uma boa dobradura
 Trabalhe sobre uma superfície lisa, plana e bem iluminada.
 Procure estar com as mãos limpas.
 Utilize sempre um papel cortado simetricamente.
 Faça as dobras com muita atenção, passando a unha do polegar
ao longo de cada uma para acentuar o vinco.
 Não tenha pressa em terminar, a paciência é muito importante.
 Procure seguir os diagramas sempre na sequência.
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Modelo para transformar qualquer papel que o aluno dispuser em quadrados

1 e 2 - Pegue um papel
qualquer;
3 -faça uma dobra, obtendo
um vinco;
4- Desdobre e visualize a
reta obtida a partir do vinco.
5-Para

obter

uma

reta

perpendicular a reta anterior ,
o lado direito da segunda
dobra deve ficar exatamente
no vinco da primeira dobra.

Figura 3 – Quadrado de papel.

6-Seguindo os passos da segunda dobra, dobramos novamente de forma a obter
uma perpendicular a ela e uma paralela à primeira dobra.
7-O primeiro lado do quadrado está definido, conforme ilustração.
8-Ao projetarmos a reta perpendicular do segundo vinco sobre a reta paralela à
primeira dobra, obteremos a diagonal do futuro quadrado.
9 e 10-Dobre para trás a parte de fora do triângulo, conforme ilustração.
11-Desdobre para visualizar os quatro lados da figura, definidos pelas retas
perpendiculares.
12 e 13-Com uma tesoura, corte ao longo da indicação dos lados e obtenha o
quadrado destacado.
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SUGESTÕES DE EXERCÍCIOS
1-Observe as figuras abaixo:

Indique, entre os quadriláteros, quais são:
a) os que são não convexos;
b) os que são convexos;
c) os que são convexos e não têm lados paralelos;
d) os que têm um par de lados paralelos;
e) os que têm somente um par de lados paralelos;
f) os que têm dois pares de lados paralelos;
g) os que são trapézios;
h) os que são paralelogramos;
i) os que são retângulos;
j) os que são losangos;
l) os que são quadrados.

Respostas para o professor:
1-a) 7

b) 1,2,3,4,5,6,8 e 9

c) 1 e 6

d) 2,3,4,5,8 e 9

e) 4 e 5

f) 2,3,,8 e 9

g) 2,3,4,5,8 e 9

h) 2,3,8 e 9

i) 3 e 8

j) 3 e 9

l) 3
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Segundo plano de aula
CONTEÚDO ESTRUTURANTE: Geometrias
CONTEÚDO BÁSICO: Geometria Plana
CONTEÚDO ESPECÍFICO: Quadriláteros – quadrado

TEMPO: 4 horas aula

OBJETIVOS:
Definir um quadrado.
Representar: os vértices, os lados, as diagonais, os ângulos internos e
externos do quadrado.
Demonstrar as propriedades dos quadrados.
Reconhecer:
- O quadrado como um retângulo de lados congruentes.
- O quadrado como um losango de ângulos congruentes.
- O quadrado como um paralelogramo de lados e ângulos congruentes.

PRÉ-REQUISITOS:
Ter noção de: ponto, reta, segmento de reta, retas: paralela, ângulos, medida
de ângulos.

PROCEDIMENTO:
1-Apresentação do quadrilátero escolhido, através de um origami:
Estudo do formato poligonal das faces de um cubo

Polígono convexo:
Quadrilátero – quadrado.

Figura 4 - cubo em Origami.
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2- Definição e propriedades do quadrado:
I.

Quadrado é o quadrilátero que tem os quatro lados congruentes e os quatro
ângulos congruentes. (polígono regular)

Todo polígono regular pode ser
inscrito em uma circunferência (seus
vértices

são

pontos

da

circunferência).

Todo polígono regular pode ser
utilizado em ladrilhamento, onde:
-os polígonos utilizados devem ser
polígonos

regulares

(triângulo

eqüilátero,

quadrado,

pentágono

regular, hexágono regular);
-A interseção entre os polígonos
deve ser sempre um lado ou um
vértice;
-A

soma

dos

ângulos

internos

adjacentes a cada vértice deve ser
igual a 360°.
Uma vez obtido um padrão, é só repeti-lo várias vezes, conforme exemplo.
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II- Propriedades do quadrado
suas diagonais são congruentes (têm a mesma medida);
suas diagonais são ortogonais (perpendiculares entre si);
suas diagonais são bissetrizes dos ângulos internos;
suas diagonais são eixos de simetria;
suas diagonais cortam-se no ponto médio que é um centro de simetria.

Observação: Durante a implementação, a verificação da definição e das
propriedades do quadrado serão comprovadas através de dobras do Origami.

3- Confecção de um cubo de papel (Origami Modular)
1-Tenha em mãos um quadrado de
papel.
2-Dobre, fazendo um vinco paralelo aos
lados.(eixo de simetria).
3-Desdobre e passe uma reta na dobra.
4- Una os dois lados à reta central.
5- Abra e passe a caneta nas dobras,
formando um feixe de paralelas.
6-Dobre de forma a achar o ponto
médio das paralelas.
Figura 5 - Cubo de papel -1
7- Desdobre e passe uma reta no vinco. (eixo de simetria do quadrado).
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8-Junte os lados a essa reta perpendicular.
9-Desdobre e passe retas nos vincos. O quadrado inicial ficou dividido em 16
quadrados congruentes.
10-Ache as diagonais dos quadrados
que estão no vértice, de forma que os
triângulos fiquem: um por cima e o outro
por baixo do quadrado inicial
11- Dobre os lados até a reta central.
12- Pegue o vértice que contém o
triângulo por fora e ache a diagonal de
um quadrado.
13- Repita no outro vértice.
14, 15 e 16- Insira o vértice por fora sob
Figura 6 – Cubo de papel – 2

o vértice por dentro.

17- Dobre a peça modular modelo, transformando-a em dois triângulos retângulos
separados por um quadrado central. O lado maior dos triângulos forma a diagonal do
quadrado.
18- Obtenha 6 peças em forma de paralelogramo, iguais a essa.
19- Encaixe os vértices com ângulos
agudos do paralelogramo nas bolsas
centrais.
20, 21, 22, 23 24, 25, 26 e 27- Vá
encaixando as peças até obter um
cubo.

Figura 7 - Cubo de papel - 3
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES:
1-Encontrar o perímetro do quadrado da figura 9.

2- Encontre a área do quadrado da figura 9.

3-Bigode (2000). Pesquise e desenhe, numa malha quadriculada, todas as 11
possíveis formas de planificação do cubo. Pintem de mesma cor os quadrados que
representam suas faces opostas.

4- Bigode (2000). Pesquise e transforme o cubo que obtemos em um dado. Desenhe
sua planificação e represente sua forma tridimensional com visualização de três
faces. Identifique: face, aresta e vértice:

5- Obtenha uma malha quadriculada através das sequências 1 a 9 da confecção do
origami do cubo de papel, crie padrões de ladrilhamento de quadrados.

Respostas dos exercícios para o professor:
1-Para encontrar o perímetro do quadrado da figura 9, contamos as unidades de
medida de seu contorno.
Cada lado do quadrado da figura 9 tem 4 unidades de
medida de comprimento,
então: P= lado+lado+lado+lado
P= 4.4
P= 16 u.c.
Figura 8 - quadriculado
2- Para encontrar a Área, contamos as unidades de superfície.
Temos 4 unidades de área repetidas 4 vezes na altura
então:

A= 4.4
A= 16 u.a.
Logo A= lado.lado = lado²

Figura 9 - quadriculado.
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3-Planificações do cubo:

4-Planificação do dado e forma tridimensional:

5-Ladrilhamento de quadrados:
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Terceiro plano de aula
CONTEÚDO ESTRUTURANTE: Geometrias
CONTEÚDO BÁSICO: Geometria Plana
CONTEÚDO ESPECÍFICO: Quadriláteros – paralelogramos

TEMPO: 3 horas aula

OBJETIVOS:
Definir, representar e identificar paralelogramos e seus elementos.
Demonstrar as propriedades dos paralelogramos.
Reconhecer:
-O retângulo como um paralelogramo de ângulos congruentes.
-O losango como um paralelogramo de lados congruentes.
-O quadrado como um paralelogramo de lados e ângulos congruentes.

PRÉ-REQUISITOS:
Ter noção de: ponto, reta, segmento de reta, retas: paralelas e
perpendiculares, ângulos, medida de ângulos, polígonos.

PROCEDIMENTOS:
1-Apresentação do quadrilátero escolhido, através de um origami (figura
espacial):
Estudo do formato poligonal de uma parte do telhado da casa:

Polígono convexo:
Quadrilátero-paralelogramo.

Figura 10 - Casa em Origami.
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2-Definição e propriedades do paralelogramo:

Entre os quadriláteros convexos, temos:
Paralelogramo = são trapézios cujos lados opostos são paralelos e geometricamente
iguais.

Linhas notáveis de um Paralelogramo
Base de um paralelogramo é qualquer um dos
seus lados.
Diagonal de um paralelogramo é o segmento de
reta cujos extremos são dois vértices opostos do
quadrilátero.
Altura de um paralelogramo é o segmento de
reta perpendicular à base e compreendida entre
ela e o lado paralelo oposto.

43

Relações de um Paralelogramo
1-Os ângulos opostos de um paralelogramo
são geometricamente iguais e os ângulos
internos consecutivos de cada lado são
suplementares:
a + b = 180° e c + d = 180°
2-Os lados opostos de um paralelogramo são
geometricamente congruentes:

3 – Uma diagonal de um paralelogramo
divide-o em dois triângulos geometricamente
congruentes.

4-As

diagonais

de

um

paralelogramo

interceptam-se em seu ponto médio.

3- Tutorial através de uma sequência de fotos para construir uma casa em
Origami:
1- Partiremos do modelo dos passos de
1 a 7 da construção do cubo modular.
2- Com uma dobra, achamos a metade
dos 4 quadrados da base.
3- Desdobramos e marcamos a dobra
com caneta.
4 e 5 – Dobramos os quadrados que
estão na parte superior e do lado
esquerdo para dentro.
6- Dobramos na diagonal do quadrado
superior direito.
Figura11 - Casa em origami
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7- Dobramos nas diagonais dos quadrados e abrimos, de forma que fique um
Triângulo isósceles.
8- Dobramos a quarta parte do quadrado inicial para trás.
9- Decoramos a casa em Origami obtida.

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

1-Siga o modelo da figura 12 e obtenha um paralelogramo a partir de um quadrado
de papel:

Figura 12 – Paralelogramo
2-Com o paralelogramo, obtido anteriormente, em mãos:
a) prove as propriedades abaixo:
I.

Em um paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes.

II.

Em qualquer paralelogramo, os lados opostos são congruentes.

III.

Em qualquer paralelogramo, as diagonais cortam-se ao meio.

IV.

A soma de dois ângulos consecutivos vale 180.

b) Se todo o quadrilátero que apresentar as propriedades acima é chamado de
paralelogramos, quais são os quadriláteros classificados como paralelogramos?
c) (DANTE, 2005, p.250), Perímetro: é a medida do comprimento de um contorno,
no caso dos polígonos, é a soma das medidas dos comprimentos dos lados. Com o
auxílio de uma régua, encontre o perímetro do paralelogramo obtido.
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d) Encontre a área da região limitada pelo paralelogramo. Obs: transforme a figura
em um retângulo.

3-Observe o paralelogramo e responda às questões:

a)Identifique o paralelogramo.
b)Quais são os vértices?
c)Quais são os lados?
d)Quais são os ângulos internos?
e)Quais são os ângulos externos?
f)Quais são as diagonais?

Respostas para o professor

2-Paralelogramo, retângulo, losango e quadrado.
3- a) Paralelogramo ABCD
b) A, B, C e D
c) Lados:
d) ângulos internos:

e) ângulos externos:

f) diagonais:
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Quarto plano de aula
CONTEÚDO ESTRUTURANTE: Geometrias
CONTEÚDO BÁSICO: Geometria Plana
CONTEÚDO ESPECÍFICO: Quadrilátero – retângulo

TEMPO: 3 horas aula

OBJETIVOS:
Definir, representar e identificar retângulos.
Reconhecer e representar: os vértices, os lados e as diagonais.
Demonstrar as propriedades dos retângulos.
Reconhecer o retângulo como um paralelogramo de ângulos congruentes.

PRÉ-REQUISITOS:
Ter noção de: ponto, reta, segmento de reta, reta paralela, ângulos, medida de
ângulos.

PROCEDIMENTOS:
1-Apresentação do quadrilátero escolhido, através de um Origami:
Estudo do formato poligonal da face lateral de uma caixa de porta trecos.

Polígono convexo:
Quadrilátero – retângulo.

Figura 13 – Caixa porta trecos em Origami.
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2- Definição e propriedades:
I.

Entre os quadriláteros convexos que são paralelogramos temos:
Retângulo – tem os quatro ângulos retos.

II.

Propriedades do retângulo:
As diagonais são congruentes;
O retângulo tem dois eixos de simetria;
As diagonais cortam-se no ponto médio que é um centro de simetria.

3- Tutorial de fotos para a confecção de uma caixa porta trecos:
1-Obtenha um quadrado de papel.
2 e 3-Faça uma dobra na diagonal do
quadrado, abra e passe a caneta.
4 e 5-Dobre a segunda diagonal e
trace com a caneta.
6,7

e

8-Leve

os

4

vértices

do

quadrado no ponto de encontro das
diagonais, abra e passe a caneta nas
dobras.
9, 10, 11 e 12-Puxe os vértices do
quadrado no ponto de encontro da
Figura 14 – caixa de papel – 1

diagonal com a última paralela do lado
oposto.
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13 - Desdobre e passe a caneta nas
dobras.
14 e 15-Puxe o vértice do quadrado
ao ponto de encontro da diagonal com
a primeira paralela que encontrar,
desdobre e passe a caneta nas
dobras.
16 e 17-Dobre de forma a dividir o
quadrado em 4 quadrados, desdobre
e passe caneta nas dobras.
18-Puxe dois vértices opostos no
centro do quadrado.
Figura 15 - Caixa de papel – 2
19-Erga em ângulo reto a primeira
paralela que encontrar.
20-Erga em ângulo reto a terceira
paralela, na segunda paralela dobre
para dentro. 21-Faça o mesmo com o
outro lado.
22-A base da caixa está pronta.
23-Realize

os

mesmos

passos

anteriores e confeccione a tampa da
caixa.

Figura 16 - Caixa de papel – 3

SUGESTÃO DE ATIVIDADE

1- Observe a figura 15, obtida pelo desdobre do Origami anterior. Identifique e
destaque pintando um retângulo e, a partir dele, responda às questões abaixo:
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a) Qual o nome do polígono em destaque? Identifique-o.
b) Quais são seus vértices?
c) Quais são seus lados?
d) Quais são suas diagonais?
e) Qual o valor de med (Ô)+med (ô)?
f) Qual o perímetro? Como procedeu para achá-lo?
g) Encontre a área limitada por esse retângulo. Como procedemos para achar a
área de um retângulo com n base e r altura?
h) Tire características desse retângulo.
-quanto aos lados;
-quanto aos ângulos;
- quanto às diagonais;
-quanto aos eixos de simetria.

Resposta para o professor
1a) retângulo POIJ

b) vértices: P, O, I e J

c) lados: PO, OI, IJ e JP

d) diagonais: JO e PI

e) 90° + 90° = 180°

f) 16 u.c.; no contorno.

g) 12 u.a.; na superfície.
h)os lados opostos são congruentes; 4 ângulos congruentes
= 90° cada;.as diagonais são congruentes e se cortam no
ponto médio; dois QUINTO
eixos de simetria.
PLANO DE AULA
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Quinto plano de aula

CONTEÚDO ESTRUTURANTE: Geometrias
CONTEÚDO BÁSICO: Geometria Plana
CONTEÚDO ESPECÍFICO: Quadriláteros – losango ou rombo

TEMPO: 2 horas aula

OBJETIVOS:
Definir, representar e identificar losango.
Reconhecer e representar: os vértices, os lados e as diagonais.
Demonstrar as propriedades dos losangos.
Reconhecer o losango como um paralelogramo de lados congruentes.

PRÉ-REQUISITOS:
Ter noção de: ponto, reta, segmento de reta, reta paralela, ângulos, medida de
ângulos, polígonos.

PROCEDIMENTOS:
1-Apresentação do quadrilátero escolhido, através de um Origami:
Estudo do formato poligonal da cabeça de um origami de corvo.

Polígono convexo:
Quadrilátero - losango.

Figura 17 - Corvo em Origami.

2-Definição:
Entre os quadriláteros convexos que são paralelogramos temos:
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Losango – tem os quatro lados com medidas
iguais.

3-Use o tutorial de fotografias abaixo e obtenha o Origami de um corvo:

1, 2,3,4 e 5- Dobre nas duas diagonais e
trace com as canetas nas dobras.
6, 7 e 8-Junte dois lados consecutivos à
mesma diagonal. Desdobre e passe
caneta nas dobras.
9, 10 e 11- Proceda da mesma forma
com os lados opostos, conforme figuras.
12-Dobre

formando

um

losango,

conforme figura 12.

Figura 18 - Corvo de papel - 1

13 e 14-Dobre na diagonal menor do
losango

e puxe a parte interna até a

marca de caneta se juntar com o lado do
losango.
15-Dobre para fora os triângulos que
ficam acima do trapézio.
16-Dobre para cima os triângulos que
passam fora do trapézio, formando um
trapézio.
17, 18, 19 e 20-Transforme o trapézio
anterior em um triângulo.
Figura 19 - Corvo de papel - 2

21-Dobre de forma que dois lados consecutivos se juntem.
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22-Repita o mesmo procedimento da
figura 21.
23-Desdobre e passe caneta nas
dobras.
24 e 25- Abra as folhas e transforme
num

losango

com

um

triângulo

levantado.
26-Dobre no meio da figura, de forma
a obter um trapézio retângulo em cada
lado.
27- Ajeite as asas e pinte o bico.

Figura 20 - Corvo de papel - 3

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

1-Obtenha um losango, seguindo os passos de 1 a 12:

a) Prove, a partir de dobras, as propriedades das diagonais do losango:
- As diagonais de um losango interceptam-se no ponto médio que é um centro
de simetria;
- As diagonais são eixos de simetria;
- As diagonais coincidem com as bissetrizes dos ângulos internos do losango;
-As diagonais são perpendiculares.
- As diagonais dividem o losango em 4 triângulos retângulos. Demonstre,
através de dobras, que esses triângulos são congruentes.
b) A partir de dobras, que conclusões podem ser tiradas dos ângulos internos? E a
soma dos ângulos internos?
c) Que conclusões podem ser tiradas dos lados do losango?
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Respostas para o professor
a)

b)

c)
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Sexto plano de aula

CONTEÚDO ESTRUTURANTE: Geometrias
CONTEÚDO BÁSICO: Geometria Plana
CONTEÚDO ESPECÍFICO: Quadriláteros – trapézios

TEMPO: 2 horas aula

OBJETIVOS:
Definir, representar e identificar trapézios.
Reconhecer e representar: os vértices, os lados e as diagonais.
Demonstrar as propriedades dos trapézios.

PRÉ-REQUISITOS:
Ter noção de: ponto, reta, segmento de reta, reta paralela, ângulos, medida de
ângulos.

PROCEDIMENTOS:
1-Apresentação: Estudo do formato poligonal das faces de um saco de papel:

Polígono convexo:
Quadrilátero - trapézio

Figura 21 - Saco de papel.

2- Definição e propriedades:
Todos os quadriláteros que possuem um par de lados paralelos recebem o
nome de trapézio.
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Linhas notáveis de um Trapézio
Bases de um trapézio são os lados
opostos paralelos.
Diagonal de um trapézio é o segmento
de reta cujos extremos são dois vértices
opostos do quadrilátero.
Altura de um trapézio é o segmento de
reta

perpendicular

às

bases

e

compreendido entre elas.
Mediana de um trapézio é o segmento
de reta cujos extremos são os pontos
médios dos lados opostos não paralelos.
Os trapézios são divididos em:
Trapézio Isósceles - Os segmentos AB e DC que
constituem

os

lados

não

paralelos

são

congruentes.
Trapézio Retângulo – Um dos lados não paralelos
é perpendicular às bases.

Trapézio Escaleno – Os lados não paralelos têm
medidas diferentes.
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3- Com o tutorial de fotografias abaixo, construa um saco de papel para ser
usado no lugar do saco de plástico em sua lixeirinha.

1-Obtenha um quadrado de papel.
2-Dobre

na

diagonal

do

quadrado,

obtendo um triângulo isósceles.
3-Dobre puxando os dois vértices do
triângulo, um de cada lado, de forma a
transformar a figura em um pentágono,
conforme figura.
5-Dobre o triângulo superior, abrindo o
saco, de forma que fique um de cada
lado.
Figura 22 - Saco de papel.

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

1-Num trapézio isóscele, através de dobras, que propriedades podem ser
identificadas:
a) em relação a seus ângulos e em relação a seus lados;
b) em relação a suas diagonais e em relação aos eixos de simetria.

2-Para descobrir como se calcula a área de um trapézio siga as instruções:
I - Através de dobras obtenha dois trapézios retângulos idênticos;
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II - Junte os dois trapézios como mostra na figura.

Que figura geométrica você formou? Obtenha a fórmula da área do trapézio.

Respostas para o professor
1- a)

b)

2-
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ATIVIDADE 06 – 5ª ETAPA: ANÁLISE CRÍTICA DA SOLUÇÃO DO PROBLEMA

Tempo: 6 horas aula

Objetivo:
Analisar a validade das respostas encontradas frente às hipóteses,
questionamentos e considerações que foram surgindo no decorrer da exploração de
diferentes caminhos à solução da questão norteadora da investigação.

Encaminhamento Metodológico:
Esta etapa destina-se a discutir e analisar as soluções para verificar a
coerência e a consistência da solução encontrada com a situação problematizadora
apresentada. É nesse momento que se desenvolve o senso crítico, a argumentação,
a lógica e a adequação da solução à realidade vivenciada.
Será feita a reunião de todas as equipes para socializar os resultados obtidos
a partir da questão norteadora, através de um debate sobre as questões:
1- Quais os prováveis motivos do excesso de papéis jogados no lixo.
2- Sugestões para reduzir a quantidade de papéis jogados no lixo.

Como reutilizar e reciclar adequadamente os papéis!
 Use a prévia de impressão para verificar os documentos.
 Corrija os erros ainda na tela e imprima apenas o necessário.
 Use o email e mantenha cópias em disco, não em papel.
 Reutilize folhas usadas para fazer blocos de anotações e cubra
informações de envelopes utilizados com etiquetas adesivas.
 Separe todo o material descartado para a reciclagem.
 Não use margens ou fontes muito grandes.
 Não jogue fora envelopes e caixas que podem ser reutilizadas.
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 Não use etiquetas adesivas em envelopes novos.
Simples dicas podem ajudar o meio ambiente.
O código da reciclagem de cores para papel/papelão é a cor azul. O símbolo
abaixo foi adotado para a reciclagem de papel:

Fonte: Resolução CONAMA 275/01

3- Alternativas de aproveitamento do papel descartado como lixo.
Explorar questões como o consumismo e poluição do meio ambiente faz o
aluno perceber que reduzir o desperdício e o acúmulo de papel no lixo, até em
pequenas quantidades, é questão de qualidade de vida ambiental e humana. O
papel descartado como lixo pode se tornar um potente material reutilizável.
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ATIVIDADE 07 – REAPLICACÃO DO QUESTIONÁRIO DE SONDAGEM DO INÍCIO
DA IMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA.

Tempo: 1 hora-aula

Objetivo:
Estabelecer parâmetros com relação às atividades desenvolvidas e os
resultados alcançados através delas.

Encaminhamento Metodológico:
Inicia-se

esta

atividade

expondo

os

objetivos

do

questionário

e

conscientizando os alunos de sua importância, para que os mesmos a resolvam
individualmente e com o máximo de responsabilidade, interesse, atenção e esforço.
Após, cada aluno receberá a folha contendo o questionário para que desenvolva as
atividades nela contida.
Ao término da aula, serão recolhidas todas as folhas de avaliação e das
respostas para que a partir da análise comparativa das respostas dadas pelos
alunos no primeiro momento com as respostas dadas na reaplicação do questionário
de sondagem, analisemos se houve uma aprendizagem significativa.
Se porventura detectarmos que persistem dificuldades relacionadas ao
conteúdo em questão, planejaremos novas estratégias para recuperação.
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