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Apresentação 

 

Esta produção surgiu da pesquisa realizada durante o Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE, destinado aos professores da Rede Pública 

de Ensino do Estado do Paraná, em parceria com o Ensino Superior. 

Ligado à geometria, este caderno pedagógico tem como tema central a “A 

Utilização de Materiais Manipuláveis para o Ensino do Teorema de Pitágoras”, 

aplicável na área da matemática, e que em geral é abordado no 9º ano do ensino 

fundamental. 

Tal caderno foi orientado pelo professor Dr. João Roberto Gerônimo, no 

período referente ao segundo semestre de 2013, durante as atividades do programa 

que foram realizadas na Universidade Estadual de Maringá – UEM. 

Está produção permitirá a reflexão teórica sobre a prática promovendo uma 

discussão acerca da utilização do Laboratório de Ensino de Matemática como 

recurso metodológico. A implementação acontecerá em Sarandi, no 1º semestre de 

2014, no Colégio Estadual Antonio Francisco Lisboa. 

Dessa forma, propomos trabalhar com a utilização de materiais manipuláveis 

para a efetiva apropriação dos conceitos que compõem o Teorema de Pitágoras e 

que, por sua vez, conduzirão o aluno ao conhecimento matemático, contribuindo 

para melhorar a eficácia do aprendizado desse tema. 
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Introdução 

Este Caderno Pedagógico tem como objetivo orientar a prática pedagógica 

com atividades a serem desenvolvidas com alunos do 9º ano do ensino fundamental, 

sobre o Teorema de Pitágoras, bem como propor melhores condições de 

apropriação de aprendizagem. 

No decorrer do mesmo serão realizadas as atividades usando materiais 

manipuláveis que poderão ser utilizados por professores de matemática no decorrer 

de suas aulas. 

A ideia desse material é orientar o aluno através de atividades práticas que 

estão disponíveis no apêndice desse material.  

As atividades foram elaboradas tendo como principio o Teorema de Pitágoras, 

explorando os aspectos geométricos tais como: área, perímetro, volume, grandezas 

e medidas.  

Deste modo o aluno terá possibilidade de participar da construção dos 

exercícios e assim assimilar o conhecimento, considerando que ao construir o 

material e realizar as práticas eles entenderão como o Teorema de Pitágoras se faz 

presente no cotidiano de cada um. 
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Pitágoras e seu Teorema 

Inicialmente, apresentamos um pequeno histórico de Pitágoras para mostrar 

que desde muito cedo a humanidade utiliza conhecimentos sistematizados para 

suas construções como, por exemplo, os templos religiosos, a cerca de terrenos, as 

demarcações de terras, entre outras possibilidades, como consequência, surgiu à 

necessidade de aprenderem a construir ângulos retos. 

Para embasar a reflexão que propomos, apresentamos, de forma sucinta, o 

trajeto de vida do autor pesquisado – Pitágoras. Nascido na ilha de Samos, no mar 

Egeu, perto de Mileto no ano 572.a.C. Samos era uma rica cidade-estado mercantil,  

talvez, justamente por isso, a vida de Pitágoras tenha sido muito limitada, apesar de 

viverem ali muitos homens de talento. 

De acordo com BOYER, (1974, p. 35), 

“Pitágoras aprendeu matemática com Tales, tornando-se, 

posteriormente, matemático, líder religioso, místico, sábio 

e filósofo. Como todos os documentos da época se 

perderam tudo o que sabemos veio de referências de 

outros autores que viveram séculos depois. Pitágoras 

esteve no Egito, na Babilônia, na Índia, lugares em que 

absorveu os conhecimentos matemáticos e as ideias 

religiosas de cada região”. 

Segundo IMENES, (1993, p.29 ) “voltando ao mundo grego, fundou a Escola 

Pitagórica em Crotona ao sul da Itália, na verdade uma sociedade secreta, dedicada 

ao estudo de Astronomia, Música, Matemática e Filosofia” .   

Uma descoberta foi surpreendente e ao mesmo tempo perturbadora para os 

próprios pitagóricos, pois abalava sua filosofia, foi uma consequência direta do 

Teorema de Pitágoras: se um triângulo retângulo tem catetos de comprimento um, 

sua hipotenusa terá um comprimento x satisfazendo x² = 2, e, portanto a razão entre 

a hipotenusa e um cateto não será um fração de inteiros,   já que a raiz quadrada de 

dois é um número irracional. Uma das mais importantes descobertas da Escola 

Pitagórica foi que dois segmentos nem sempre são comensuráveis, ou seja, nem 
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sempre a razão entre os comprimentos de dois segmentos é uma fração de números 

inteiros,  números racionais. 

Inúmeras demonstrações do Teorema de Pitágoras apareceram. São 

conhecidas pelos menos 367 maneiras diferentes de demonstrar esse teorema: 

igualdades das áreas dos quadriláteros, figuras geométricas nas quais a área se 

mantém (método geométrico), princípio da igualdade da decomposição, operações 

algébrica, princípio do complemento, métodos vetoriais, relação de semelhança, 

métodos da Geometria Analítica, etc.  

O Teorema de Pitágoras já era conhecido e utilizado pelos babilônios, 

egípcios e chineses antes mesmo dos gregos. Porém, a formalização deste 

resultado foi supostamente feita por Pitágoras, que ficou assim num “triângulo 

retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das 

medidas dos catetos”. 

 

Atividade 1:  Demonstrando o Teorema de Pitágoras. 

 

Objetivo: Mostrar por meios de áreas de triângulos e de quadrados que a igualdade 

a² = b² + c² é válida. 

 

 

Nesta atividade, a proposta é que o aluno construa um triângulo retângulo usando 

régua, lápis e compasso para fazer a construção numa cartolina americana. 

Entre as demonstrações de Geometria Euclidiana atribuída a Pitágoras, esta é muito 

conhecida como teorema de Pitágoras, uma das mais belas demonstrações, 

formando o triângulo retângulo que é muito usado na matemática. 

Então dados os pontos 3 cm, 4 cm e 5 cm, construa o triângulo retângulo e após a 

construção verifique se é mesmo um triângulo retângulo. 
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a² = b² + c² 

 

Figura: 1 

 

 

Atividade 2:   A Construção do Tangram   para Demonstrar o Teorema de Pitágoras. 

 

Objetivo: Relacionar o tangram geometricamente com o triângulo retângulo aplicado 

ao Teorema de Pitágoras. 

  

Para enunciar a construção do tangram primeiro temos que saber que o mesmo é 

um quebra- cabeça milenar de sete peças. Foi trazido da China para o ocidente no 

século XIX,  em 1818 já era conhecido na América, Alemanha, França, Itália e 

Áustria. 

A palavra tangram possui muitas versões, mas uma delas esta ligada à palavra 

chinesa para tangram, “Tchi Tchião Pan”, cuja tradução seria “Sete Peças da 

Sabedoria”. 
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Nesta atividade, construa o tangram de modo que as suas peças formem um 

triângulo retângulo e que seus catetos AC e BC satisfaçam os segmentos AC ≤ BC. 

Construa um quadrado sobre os lados destes triângulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura: 2 

 

Atividade 3:   A Construção de Quebra–Cabeça. 

 

Objetivo: Relacionar e comparar as ternas pitagóricas com o Teorema de Pitágoras 

aplicado ao triângulo retângulo.  

 

Entre as demonstrações da Geometria Euclidiana atribuídas a Pitágoras, muito 

conhecida como Teorema de Pitágoras, foi descoberta na Grécia, há mais de dois 

mil anos, por Pitágoras e seus discípulos. 
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Sabendo-se que o teorema não é válido somente para o quadrado, mas também 

para outros polígonos semelhantes com lados homólogos a,b,c e etc., sejam 

triângulos retângulos ou outras figuras geométricas calculando suas áreas. 

Para construí-lo, pegue lápis, borracha, régua, tesoura, cartolina americana de 5 

cores. As peças de um quebra-cabeça devem se encaixar direitinho. Assim, cada 

figura precisa ser feita com muito capricho. 

 

 

Atividade 4:  Utilizando Bhaskara para Demonstrar o Teorema De Pitágoras. 

 

Objetivo: Relacionar uma equação do 2º grau com o Teorema de Pitágoras.  

 

 

  Certamente nenhuma demonstração usa menos palavras do que a do matemático 

hindu Bhaskara (c. 1114-1184), que viveu na Índia no século XII, Foi representada 

pelas figuras de  quatros triângulos retângulos e  ao lado havia uma única palavra: 

“Veja!”. Esse escrito pode ser justificado pela tendência da época de manter em 

segredo a descoberta da verdade relativa a algumas proposições. 

As áreas dos quadrados construídos utilizando as medidas dos lados desse 

triângulo. Como cada triângulo retângulo é a metade de um retângulo de lados b e c, 

a área de cada um dos quatros retângulos será igual a 
  

 
. 

a² = (c – b)² + 4 x 
  

 
.   Efetuemos, agora, o cálculo: 

a² = c² - 2bc + b² + 2bc     Simplificando, obtemos: a² = b² + c². 

Construir quatros triângulos retângulos de tamanhos iguais e sendo os catetos b e c, 

no centro forma um quadrado de lado (b – a) que a é a hipotenusa. A partir dai vem 

a resolução que se encontra no apêndice. 
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Atividade 5:  A Tesoura do Telhado e o Teorema de Pitágoras. 

 

Objetivo: Relacionar  o Teorema de Pitágoras aplicado a um triangulo retângulo, as 

áreas dos quadrados construídos com essas prática. 

Ao iniciar a construção do telhado, após escolher o tipo de telha, o pedreiro deve 

calcular a porcentagem de inclinação do mesmo para a montagem da “tesoura”. 

Muitos deles são triângulos retângulos, que são utilizados pelos pedreiros devido ao 

fato de os mesmos serem polígonos que não possuem mobilidade e quanto mais 

triângulos as madeiras formarem no telhado, maior rigidez ele terá. 

Na construção do telhado, os pedreiros e carpinteiros devem primeiro considerar o 

tipo de telha que vai usar. Existem diversos tipos de telhas, o mais comum e a telha 

francesa. 

Depois da limpeza do terreno, o mestre e seus ajudantes fazem as marcações 

necessárias. As paredes devem formar ângulos retos ou seja, 90º. Na linguagem 

dos construtores, elas “devem “ estar nos esquadros”.  

Como o mestre-de-obras vai conseguir marcar esses ângulos? Veremos no 

apêndice. 

 

Atividade 6: Aplicação de Recortes no Teorema de Pitágoras. 

 

Objetivo: Representar geometricamente o teorema de Pitágoras através do 

triângulo retângulo.  
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Para enunciar esta atividade observamos a montagem dos quadrados ao redor do 

triângulo retângulo, de 3u, 4u e 5u. Observe que para montar os seis triângulos 

transladamos as peças que construímos e recortamos para que se encaixem para 

formá-los os triângulo retângulos como aparece na figura geométrica. 

A descoberta feita por Pitágoras estava restrita a um triângulo particular ; o triângulo 

retângulo isósceles, mas realizados estudos posteriormente provaram que a relação 

métricas descoberta por Pitágoras era válida para todos os triângulos retângulos. 

Ao recortar cada peça desse quebra-cabeça e montarmos, vamos conseguir uma 

figura geométrica que formam vários triângulos retângulos, mostrando assim o 

Teorema de Pitágoras: a² = b² + c². A resolução da atividade está no apêndice. 

 

Atividade 7: Aula de Campo – Pesquisando o Teorema de Pitágoras no 

Cotidiano do Aluno. 

 

Objetivo: Mostrar a importância do teorema de Pitágoras no dia a dia das pessoas. 

 

 

Nesta atividade faremos uma pesquisa de ao redor do colégio para observar as 

formas geométricas que possam existir, tais como construções civil, calçadas e 

outras construções. 

Coletando os dados registraremos para assim darmos continuidade na atividade 

seguinte. 

 O resultado estará no apêndice. 

Atividade 8: Sistematização da Coleta de Dados Feitas na Aula de Campo. 

 

Objetivo: Compreender através das formas quais as figuras geométricas 

encontradas, presente no cotidiano dos alunos. 
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Nesta Atividade colocaremos em práticas o que coletamos na aula de campo, então 

faremos as construções utilizando o material manipulável no laboratório de 

matemática. 

As construções de todas as coletas serão confeccionadas na aula de laboratório 

usando o material adequado para cada atividade.  

 As construções estarão no apêndice. 

Atividade 9: Outra Maneira de Demonstrar o Teorema de Pitágoras. 

 

Objetivo: Aplicar o teorema de Pitágoras para calcular elementos em outras figuras 

geométricas planas. 

 

Nesta atividade mostramos outro modo de visualizar a demonstração do Teorema 

de Pitágoras através do método de Bhaskara. 

O matemático hindu Bhaskara, que se limitou a desenhar as figuras, comprovou que 

a área da figura toda é igual à soma das áreas das partes em que ela foi dividida, 

isto é, a área do quadrado de lado a é igual à área do quadrado menor de lado c – b 

mais as áreas dos quatro triângulos.  

Fazendo o desenho do retângulo, traçando suas diagonais e recortando, depois de 

recortarmos montamos as figuras. 

A demonstração se encontra no apêndice. 

 

Atividade 10: Aplicação Prática do Teorema de Pitágoras. 

 

Objetivo: Reconhecer as propriedades dos triângulos retângulos. 

 

 



 

 

15 

 

Nesta atividade, podemos demonstrar o Teorema de Pitágoras através de várias 

maneiras e todas foram feitas por o matemático Pitágoras e seus seguidores. 

A linguagem matemática é universal; em todos os países do mundo  os códigos 

matemáticos tem o mesmo significado, tem seus próprios símbolos e sinais. 

Com a linguagem matemática podemos escolher uma frase e escreve-la de maneira 

que torne compreensível em qualquer país do mundo. 

A demonstração se encontra no apêndice. 

Para analisar verifique no apêndice. 

Considerações Finais 

Ao elaborar este caderno pedagógico, com objetivo de apresentar o conteúdo 

sobre o Teorema de Pitágoras, de uma forma que atraia mais os alunos, para que se 

sinta motivados com a proposta de intenção de provocar interações com o conteúdo 

trabalhado. 

As atividades propostas neste material poderão criar várias oportunidades de 

desenvolver conceitos partindo da visualização da resolução de cada situação 

problema apresentada na matemática. 

As metodologias que utilizam o LEM e materiais manipuláveis contribuem 

para a formação mais sólida de conceitos matemáticos, onde o aluno desenvolverá 

atividades conseguindo chegar a resultados da manipulação destes materiais que 

ajudará a construir, pois será muito gratificante, porque nestes resultados serão 

obtidos pela substituição de valores e fórmulas matemáticas, seguida por uma 

sequência de operações que irão envolver o treinamento do raciocínio em situações 

em que há um grande déficit de aprendizagem no ensino do conteúdo aplicado, e 

assim poderá verificar um melhor resultado na contemplação das atividades de 

situações que  os alunos não desenvolvem aprendizagem como deveria, mas 

verificando o porque do resultado obtido naquela atividade. 

Seria muito importante que a escola estimulassem  aos professores Na busca  

de diferentes formas de ensino e não somente as tradicionais, dando oportunidade 

de várias formas de aprendizagem além de eficiente e prazerosa. 
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Apêndice: Relação das Atividades. 

No decorrer do texto foram sugeridas diversas atividades relacionadas ao 

conteúdos apresentado. Estas atividades estão aqui detalhadas para facilitar o 

desenvolvimento do trabalho do professor em sala de aula. Cada atividade será 

apresentada com o procedimento dos seguintes itens: 

 Apresentação: Neste item o material será apresentado de maneira informal 

através de informações relacionadas com o tipo  apresentado. Por exemplo, 

se o material é um jogo que possui semelhança com o dominó então a 

apresentação conterá informações sobre o dominó. 

 

 Tipo: Existem diversos tipos de materiais didáticos que podem ser utilizados, 

entre eles estão: jogo, atividade, quebra-cabeça, material manipulável. 

 Descrição: Todo material deverá conter uma descrição técnica que possibilite 

o professor ter uma leitura rápida das características principais do material 

que está sendo proposto. 

 

 Objetivos: Um material didático, mesmo que envolva uma atividade lúdica 

deve ser um fim a ser atingido no que diz respeito ao objeto de estudo da 

Matemática definido pelos conteúdos. 

 

 Conteúdo Estruturante: Dentro do que determina as DIRETRIZES 

CURRICULARES DA EDUCAÇÃO DE MATEMÁTICA do estado do Paraná – 

2008, o material é enquadrado em algum(s) do(s) itens apresentados. 

 

 Conteúdo Básico: Dentro do que determina as DIRETRIZES 

CURRICULARES DA EDUCACAÇÃO DE MATEMÁTICA do Estado do 

Paraná – 2008, o material é enquadrado em algum(s) do(s) itens 

apresentados.  

 

 Série (Ano) e nível sugeridos: Um material didático, seja qual for, não pode 

ser aplicado de forma aleatória para os alunos sem levar em consideração a 
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série (ano) em que se encontram. Desta forma, sugerimos a partir de que 

série este material pode ser trabalhada. 

 

 Material necessário e Custo: todo material didático necessita de algum 

material para ser desenvolvido, mesmo que seja papel e caneta (material 

convencional de sala de aula). Neste item, são detalhados todos estes 

materiais e um valor aproximado de referência do custo de elaboração do 

material, seja para aplicação em sala de aula, seja para fazer parte do acervo 

de um Laboratório de Ensino de Matemática. 

Para aplicação em sala de aula dividimos o material em dois tipos: consumo e 

apoio. O primeiro se refere aquele material utilizado e que não pode mais ser 

reutilizado e o segundo se refere a material que servem para outras atividades e que 

podem ser utilizados diversas vezes. Alguns materiais podem ser classificados como 

consumo como, por exemplo, lápis, mas a sua utilização é feita tantas vezes que do 

ponto de vista de gasto pode ser considerado material de apoio. 

Consumo 
Ordem Especificação Unidade  Valor Unitário (R$) Quant. Valor Total (R$) 
1      
Subtotal – Consumo  
Apoio 
1      
2      
3      
4      
5      
Subtotal – Apoio  

 

 Como construir: O processo de construção de um material requer alguns 

cuidados e são dados numa certa ordem, principalmente se for aplicado em 

sala de aula. Este item serve para o Professor saber todos os passos 

necessários para a construção do material e, se for o caso, pode ser 

complementado com fotos e figuras. 

 

 Cuidados necessários: O material, no processo de construção ou depois 

de pronto, requer alguns cuidados para sua conservação e durabilidade, 

que deveram ser listados aqui. 
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 Desenvolvimento da atividade: O material didático tem como principal 

condição de preparação. O desenvolvimento da atividade tem como 

principal condição de conduzir passo a passo o professor (ministrante) com 

atividade desde sua construção se for o caso, até a finalização da atividade. 

Nestes tópicos, é importante que tenha a exploração do conteúdo 

matemático, seja através de perguntas, seja através de observações 

importantes, para que o material não seja dado como perda de tempo ou 

“enrolação de aula”. 

 

 Potencialidades: O desenvolvimento de uma atividade abre possibilidades 

de desenvolver outros conteúdos que não estejam limitados aos 

apresentados e é importante identifica-los. 

 Limitações: Apresentam-se as limitações que o material pode apresentar 

com respeito a todos os aspectos. 

 

 Durabilidade e Resistência: Deve-se definir aqui o quanto o material é 

durável e resistência para ser guardado e manuseado. 

 Consumo imediato 
 Baixa 
 Média 
 Alta 

 Mídias Existentes (fotos, filmes, sítios, slides, textos relacionados, 

referências etc.): 

Toda consulta que envolva a preparação deste material ou que possa 

acrescentar mais informações sobre este material deverá ser colocados neste 

item. 
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Atividade 1: Construção do Teorema de Pitágoras 

 

Apresentação: 

Está é uma atividade das inúmeras maneiras de mostrar a igualdade que foi 

demonstrada por Pitágoras no século VI a.C. 

Tipo:  

Atividade. 

Descrição:  

Material didático construído com dois quadrados de lados iguais em cartolina 

americana que a medida do lado seja representada por (b +c). 

Objetivo: 

Mostrar por meios de áreas de triângulos e de quadrados que a igualdade a² = b² + 

c² é válida. 

Conteúdo Estruturante: 

Grandezas e medidas. 

Conteúdo Básico: 

Teorema de Pitágoras. 

Avaliação: 

Reconheça a validade da igualdade e realize operações matemáticas envolvendo o 

Teorema de Pitágoras. 

Série ( ano ) e nível sugerido: 

Do 8ºano ao 9º ano do ensino fundamental. 
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Material Necessário e custo: 

Para aplicação em sala de aula, em papel cartolina americana: 

Consumo 

Ordem Especificação Unidade Valor Unitário Quant. Valor Total 

1 Papel cart. Americana azul Peça 1,80 1 1,80 

Subtotal- consumo 1,80 

Apoio 

1 Régua Peça 0,80 1 0,80 

2 Tesoura Peça 1,20 1 1,20 

3 Lápis Peça 0,30 1 0,30 

4 Borracha Peça 1,00 1 1,00 

5 Esquadro Peça 2,30 1 2,30 

Subtotal- apoio 5,60 

Total  7,40 

 

 Como Construir: 

a) Com lápis, régua e compasso construam na cartolina americana dois quadrados 

iguais. 

b) Com abertura em b qualquer, menor que o lado do quadrado, divida os lados de 

um dos quadrados de maneira que b e c fiquem em sequência. 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

Figura: 3 
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c) Forme triângulos retângulos de catetos b e c em cada canto do quadrado, 

observe que dentro do quadrado vai formar um quadrado de lado a. 

d) Faça a pintura dos triângulos todos da mesma cor e o quadrado de cor diferente. 

e) Com o compasso e a mesma abertura b, divida os lados do outro quadrado de 

forma que seja possível formar dois vértices oposto dois quadrados, um lado b e 

outro de lado c. 

f) Traçando as diagonais ao retângulo, situados nos outros vértices, obtemos 

quatro triângulos retângulos de catetos b e c que deverão ser pintados da mesma 

cor usada nos triângulos anteriores. 

g) Os quadrados de lado b e de lado c poderão ser pintados de cores diferentes. 

Cuidados Necessários: 

a) Observar as medidas para que os quadrados fiquem com os lados iguais. 

b) Cuidado ao manusear compasso e tesoura. 

c) Verificar se as divisões foram feitas corretamente. 

Desenvolvimento da Atividade: 

a) Dividir a turma em equipes. 

b) Cada equipe deverá construir o conjunto do material descrito no item como 

construir. 

c) Se possível, construir quadrados de tamanho diferentes entre as equipes. 

d) Recorte os triângulos do quadrado que aparece a região a². 

e) Sobreponha os no outro quadrado em cima dos triângulos congruentes a eles. 

f) Recorte estes retângulos formados por quatro triângulos. 

 

             

Figura: 4 
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g) Verifique que em um dos quadrados iniciais restou à região a² e no outro as 

regiões b² e c². 

h) Como a área retirada de cada quadrado foi à mesma, conclui – se então a 

igualdade a² = b² + c². 

Potencialidades: 

Além do Teorema de Pitágoras é possível trabalhar outros conteúdos envolvendo 

triângulos quadriláteros, áreas e etc.. 

Limitações: 

Esta atividade deve ser trabalhada nos dois últimos anos do ensino fundamental e 

no ensino médio. 

Durabilidade e Resistencia: 

 Em cartolina americana 

      Consumo imediato 

        x Baixa  

 Média 

 Alta 

 

Mídias existentes (fotos, filmes, sítios, slides, textos relacionados, referências, 

etc.): 

DANTE, Luiz Roberto. Tudo é Matemática/ Luiz Roberto Dante. 3ª. Ed.- São Paulo: 

Ática 2009. 

GIOVANNI, José Rui. Matemática pensar e descobrir: novo/ Giovanni & Giovanni Jr. 

_ São Paulo: FTD, 2000. _ (Coleção matemática pensar e descobrir). 

Iezzi, Gelson. Matemática e realidade: 8ª. Série/ gelson Iezzi, Osvaldo Dolce, 

Antonio Machado _ 4. Ed. Reform _ São Paulo: Atual, 2000. 

IMENES, Luiz Marcio. Vivendo a Matemática. Descobrindo o teorema de Pitágoras. 

Editora Scipione. São Paulo. 1993. 

PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação. Diretrizes Curriculares da      Rede 

Pública de Educação Básica do Estado. Curitiba, PR: SEED, 2008.  
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Atividade 2: A Construção do Tangram Para Demonstrar o Teorema de 

Pitágoras 

Apresentação: 

Esta é uma das maneiras de demonstrar a construção do Teorema de Pitágoras.  

A maneira mais popular de usar esse quebra-cabeça é na criação de figuras, de 

modo que todas as peças devem ser utilizadas colocando – as lado a lado sem 

sobreposição. 

Tipo: 

Material manipulável envolvendo um quebra- cabeça. 

Descrição: 

Material em papel cartão, cartolina  ou EVA, formando um quebra-cabeça. 

Objetivo: 

Relacionar o tangram geometricamente com o triângulo retângulo aplicado ao 

Teorema de Pitágoras.  

Conteúdo Estruturante: 

Grandezas e medidas. 

Conteúdo Básico: 

Teorema de Pitágoras. 

Avaliação: 

Reconhecer a igualdade  envolvendo o Teorema de Pitágoras. 

Série (Ano) e nível sugerido: 

A partir do 8º ano e do 9º do Ensino Fundamental. 
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Material Necessário: 

Para a aplicação em sala de aula, amostra em papel cartolina americana: 

Consumo 

Ordem Especificação Unidade Valor unitário Quant. Valor total 

1 Papel cart. Americana verde Peça 1,80 1 1,80 

2 Papel cart. Americana vermelha Peça 1,80 1 1,80 

3 Papel cart. Americana rosa Peça 1,80 1 1,80 

4 Papel cart. Americana verde escuro Peça 1,80 1 1,80 

5 Papel cart. Americana laranjada Peça 1,80 1 1,80 

6 Papel cart. Americana roxa Peça 1,80 1 1,80 

Subtotal- consumo 10,80 

Apoio 

1 Régua Peça 0,80 1 0,80 

2 Tesoura Peça 1,20 1 1,20 

3 Lápis Peça 0,30 1 0,30 

4 Borracha Peça 1,00 1 1,00 

5 Esquadro Peça 2,30 1 2,30 

6 Compasso Peça 5,20 1 5,20 

Subtotal-apoio 10,80 

Total 21,60 

 

Como construir: 

a) Construa o Triângulo retângulo ABC, de modo que os catetos AC e BC satisfaçam  

os segmentos AC < BC. Centralize o triângulo de forma a caber os quadrados do 

passo seguinte. 

b) Construa os quadrados sobre os lados deste triângulo. 

c) No quadrado sobre a hipotenusa, prolongue os lados perpendiculares a ela.   

 Então encontre o ponto P. 

 d) No quadrado sobre o cateto maior, trace a paralela à hipotenusa passando por A. 

 e) Recorte as peças enumerando-as conforme mostra figura. 
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Figura: 5 

Cuidados  Necessários: 

a) Na aplicação: Observar se os alunos estão montando corretamente o quebra- 

cabeças. 

b) Na construção: Observar se as figuras estão sendo feitas corretamente, bem 

como os recortes. 

c)  Na conservação: O material deverá ser guardado em local seco e arejado. 

Desenvolvimento da Atividade: 

a)  Coloque a peça 1 ( triângulo retângulo) no centro da mesa; 

b) Com as peças 2, 3, 4, 5 e 6, monte dois quadrados, um sobre cada cateto da 

peça 1; 

c) Com as peças utilizadas no item anterior, monte um único quadrado sobre a 

hipotenusa da peça 1; 

d) Compare as áreas desses quadrados (a do maior com a dos menores), 

relacionando isso no Teorema de Pitágoras. 
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Figura: 6 

Potencialidades: 

Se o professor preferir, a construção do quebra-cabeça pode ser feita também pelo 

como desenvolvimento da atividade, com a finalidade de explorar o conceito e as 

propriedades de cada figura geométrica. 

Limitações: 

Nenhuma detectada. 

Durabilidade e Resistência 

 Em papel cartolina americana 

 Consumo imediato 

  X Baixa 

 Média 

 Alta 

 

Mídias Existentes ( fotos, filmes, sítios, slides, textos relacionados, referências 

etc.). 

 DANTE, Luiz Roberto. Tudo é Matemática/ Luiz Roberto Dante. 3ª. Ed.- São   Paulo: 

Ática 2009. 

GERÔNIMO, J. R.; FRANCO, V. S Geometria Plana e Espacial – Editora Massoni. Maringá 

PR, 2005. 

GIOVANNI, José Rui. Matemática pensar e descobrir: novo/ Giovanni & Giovanni Jr. 

_ São Paulo: FTD, 2000. _ (Coleção matemática pensar e descobrir). 
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Iezzi, Gelson. Matemática e realidade: 8ª. Série/ gelson Iezzi, Osvaldo Dolce, 

Antonio Machado _ 4. Ed. Reform _ São Paulo: Atual, 2000. 

 Loomis, Elisha Scott, the Pythagorean proposition. 2ª. Edição, Washington, D.C: 

The national Counicil of Teachers of Mathematics, 1972. (ISBN 9780873530361).  

Neste livro, pode-se encontrar 370 demonstrações para o Teorema    de 

Pitágoras, divididas em quatro tipos: algébricas, geométricas, baseadas 

em operações vetoriais e dinâmicas. 

Matemativa: Exposição Interativa de Matemática (Catálogo). Maringá 

2011. 

Encontram – se neste catálogo as descrições de todas as peças que 

compõem o acervo da matemativa. 

 http://www.cut-the-knot.org/pythagoras/index.shtml 

Pode – se encontrar neste sítio mais de 90 demonstrações diferentes do 

Teorema de Pitágoras, quase todas interativas. 

PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação. Diretrizes Curriculares da      Rede 

Pública de Educação Básica do Estado. Curitiba, PR: SEED, 2008. 

 

 

 

http://www.cut-the-knot.org/pythagoras/index.shtml
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        Atividade 3 :   A Construção de Quebra–Cabeça. 

 

Apresentação: 

O enunciado: “Alguns triângulos retângulos cujos lados são números inteiros”. 

Porem, nem sempre isso acontece. Experimente obter, sem medir, vários triângulos 

retângulos recortando quinas de folhas de papel. 

Esta é mais uma das demonstrações do teorema de Pitágoras. Sabe-se que o 

teorema é válido não só para o quadrado, mas também para polígonos semelhantes 

cujos lados homólogos a, b, c, sejam triângulos retângulos. 

Tipo:  

Material manipulável envolvendo um quebra-cabeça. 

Descrição: 

Material em papel cartão, cartolina ou EVA, formando um quebra-cabeça. 

Objetivo: 

Relacionar e comparar as ternas pitagóricas com o Teorema de Pitágoras aplicado 

ao triângulo retângulo.  

Conteúdo Estruturante: 

Grandezas e medidas. 

Conteúdo Básico: 

Teorema de Pitágoras. 

Avaliação: 

Compreender  e relacionar o Teorema de Pitágoras 

Série (Ano) e Nível Sugerido: 

A partir do 8º ano e do 9º ano do Ensino Fundamental. 
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Material Necessário: 

Para aplicação e para o Laboratório de Ensino, amostra em papel cartolina 

americana. 

Consumo 

Ordem Especificação Unidade Valor Quant. Valor total 

1 Papel cart. Verde Peça 1,80 1 1,80 

2 Papel cart. Vermelho Peça 1,80 1 1,80 

3 Papel cart. Azul escura. Peça 1,80 1 1,80 

4 Papel cart. Rosa Peça 1,80 1 1,80 

Subtotal-consumo 7,20 

Apoio 

1 Régua Peça 0,80 1 0,80 

2 Lápis Peça  0,30 1  0,30 

3 Esquadro Peça 2,30 1  2,30 

4 Tesoura Peça 1,20 1 1,20 

Subtotal-Apoio 4,60 

Total 11,80 

 

Como construir: 

a) Trace dois segmentos de retas perpendiculares, sendo reta A e B; 

b) Divida os segmentos de acordo com as ternas pitagóricas. 

c) Trace os segmentos de acordo com as somas dos quadrados dos números 

inteiros. 

d) Vá observando que esses triângulos retângulos são expressos por três números 

inteiros. 

 

 

 

 

 

Figura: 7 
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e)  Esses números são chamados pitagóricos. 

Cuidados Necessários: 

a) Na aplicação; O professor deverá observar se os alunos estão desenvolvendo 

corretamente a atividade. 

b) Na construção; Cuidar ao manusear a tesoura e o os materiais que possa 

danificar o ambiente. 

c) Na construção; Manter o material em lugar seco e arejado. 

Desenvolvimento da Atividade: 

a) Formar grupos de no máximo dois alunos 

b) Cada grupo deverá construir um conjunto do material descrito no item como 

construir 

c) Se possível, construir trenas diferentes das mesmas que são 3, 4, e 5. 

d) Sobreponha – os triângulos em cima de triângulos congruentes. 

 e) Usando outra linguagem, se a, b e c são três números inteiros e positivos tais 

que a² = b² + c², dizemos que a, b e c são números pitagóricos. 

 

Figura: 8 

Potencialidades: 

É possível trabalhar também conteúdos de geometria e álgebra, utilizando os 

cálculos numéricos. 
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Limitações: 

Esta atividade deve ser trabalhada a partir dos dois últimos anos do ensino 

fundamental e no ensino médio. 

Durabilidade e Resistência: 

 Em cartolina americana 

 Consumo imediato 

   x Baixa 

 Média 

 Alta 

 

Mídias Existentes ( fotos, filmes, sítios, slides, textos relacionados, referências 

etc.). 

DANTE, Luiz Roberto. Tudo é Matemática/ Luiz Roberto Dante. 3ª. Ed.- São   Paulo: 

Ática 2009. 

 IMENES, Luiz Marcio. Vivendo a Matemática. Descobrindo o teorema de Pitágoras. 

Editora Scipione. São Paulo. 1993. 

GERÔNIMO, J. R.; FRANCO, V. S Geometria Plana e Espacial – Editora Massoni. Maringá 

PR, 2005 

 

PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação. Diretrizes Curriculares da Rede 

Pública de Educação Básica do Estado. Curitiba, PR: SEED, 2008. 
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Atividade 4: A Construção do Teorema de Pitágoras Utilizando 

Bhaskara 

 

Apresentação:  

O enunciado “num triângulo retângulo, quadrado da medida da hipotenusa é igual à 

soma dos quadrados das medidas dos catetos”, e denominado Teorema de 

Pitágoras. Este teorema que leva o nome do seu suposto “descobridor” foi utilizado 

por povos anteriores aos gregos do século V a.C., ou seja, o Teorema de Pitágoras 

já era conhecido e utilizado pelos babilônios, egípcios e chineses antes mesmos dos 

gregos. Porem, a formalização deste resultado foi supostamente feita pelos 

pitagóricos. 

Inúmeras demonstrações foram apresentadas desde o século V a.C, até o século 

XX d.C. e, em 1940, o matemático americano E. S. Loomis publicou 370 

demonstrações para este teorema no livro The Pythagorean Proposition. A 

demonstração para o quebra-cabeça dado a seguir é apresentada neste livro tem 

como a prova geométrica 225 (pág 227), de  que acordo com Loomis, foi feita por 

Bhaskara, um matemático hindu nascido em 1114. 

Segundo Loomis, histórias relatam que Bhaskara desenhou apenas as figuras que 

provam esse teorema e ao lado havia uma única palavra: “veja!”. Esse escrito pode 

ser justificado pela tendência da época de manter em segredo  a descoberta da 

verdade relativa a algumas proposições. 

Tipo: 

Material manipulável envolvendo um quebra-cabeça. 

Descrição:  

Material em papel cartolina, formando um quebra- cabeça. 

Objetivo: 

Relacionar o Teorema de Pitágoras aplicado a um triângulo retângulo, as áreas dos 

quadrados construídos utilizando as medidas dos lados desse triângulo. 
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Conteúdo Estruturante: 

Geometrias. 

Conteúdos Básicos: 

Teorema de Pitágoras. 

Avaliação: 

Compreender o Teorema de Pitágoras. 

Série (ano) e Nível Sugerido: 

A partir do 9º ano do Ensino Fundamental. 

Material Necessário: 

Para aplicação em sala de aula, em papel cartolina americana: 

Consumo 

Ordem Especificação Unidade Valor unitário Quant. Valor total 

1 Papel cart. Americana azul clara Peça 1,80 1 1,80 

2 Papel cart. Americana verde Peça 1,80 1 1,80 

3 Papel cart. Americana vermelha Peça 1,80 1 1,80 

4 Papel cart. Americana amarela Peça 1,80 1 1,80 

5 Papel cart. Americana roxa Peça 1,80 1 1,80 

Subtotal- consumo 9,00 

Apoio 

1 Régua Peça 0,80 1 0,80 

2 Tesoura Peça 1.20 1 1,20 

3 Lápis Peça 0,30 1 0,30 

4 Borracha Peça 1,00 1 1,00 

5 Esquadro Peça 2,30 1 2,30 

6 Cola Peça 1,30 1 1,30 

Subtotal-apoio 15,30                     

Total 15,30 
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Como construir: 

A construção independente do material e é feita através dos seguintes passos: 

a) Construa um triângulo retângulo ABC de modo que os catetos AC e BC 

satisfaçam o segmento AC < BC. Centralize o triângulo de forma a caber os 

quadrados do passo seguinte. 

b) Construa os quadrados sobre os lados deste triângulo. 

c) Trace por B a perpendicular ao segmento AB. Seja P a interseção dessa reta com 

o segmento EF. 

d) Construa a reta que passa por P e é paralela ao segmento EB. Seja V a 

interseção dessa reta com o segmento BC. 

e) Trace o segmento VE. Construa por V a reta que é perpendicular ao segmento 

VE. Seja Z a interseção dessa reta com o segmento CF 

 

Figura: 9 

f) Seja W o ponto obtido pela reflexão do ponto A em relação ao ponto C. Trace por 

W a reta que é paralela ao segmento BC. Seja T a interseção dessa reta por W, com 

o segmento PV. 

g) Construa a reta que passa por G e é paralela ao segmento VZ. Seja U a 

interseção dessa reta com o segmento AC. 
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h) Note que o quadrado ACGH é composto pelo triângulo CGU e pelo quadrilátero 

GHAU. E o quadrado BCFE é composto pelos triângulos CVZ, BVP, e BEP, e pelos 

quadriláteros PFWT e WZVT. 

i) Recorte as peças enumerando-as conforme a figura. 

Cuidados Necessários: 

a) Na aplicação: Observar se os alunos estão montando corretamente o quebra – 

cabeças. 

b) Na construção: Observar se as figuras estão sendo feitas corretamente, bem 

como os recortes. 

c) Na conservação: O material deverá ser guardado em local seco e arejado. 

Desenvolvimento da atividade: 

a) Coloque a peça 1 (triângulo retângulo) no centro da mesa. 

b) Com as peças 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 monte dois quadrados, um sobre cada cateto da 

peça 1; 

c) Com as peças utilizadas no item anterior, monte um único quadrado sobre a 

hipotenusa da peça 1; 

d) Compare as áreas desses quadrados (  a do maior com a dos menores), 

relacionando isso ao Teorema de Pitágoras. 

 

 

Figura: 10 
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Potencialidades: 

Se o professor preferir, a construção do quebra-cabeça pode ser feita também pelos 

alunos como desenvolvimento da atividade, com a finalidade de explorar o conceito 

e as propriedades de cada figura geométrica. 

Limitações: 

 Nenhuma detectada 

Durabilidade e Resistência: 

 Em cartolina americana 

 Consumo imediato 

x Baixa 

 Média 

 Alta 

 

Mídias existentes ( fotos, filmes, sítios, slides, textos relacionados, referências, 

etc.); 

IMENES, Luiz Marcio. Vivendo a Matemática. Descobrindo o teorema de Pitágoras. 

Editora Scipione. São Paulo. 1993 

GIOVANNI, José Rui. Matemática pensar e descobrir: novo/ Giovanni & Giovanni Jr. 

_ São Paulo: FTD, 2000. _ (Coleção matemática pensar e descobrir). 

 GERÔNIMO, J. R.; FRANCO, V. S Geometria Plana e Espacial – Editora Massoni. Maringá 

PR, 2005. 

Iezzi, Gelson. Matemática e realidade: 8ª. Série/ gelson Iezzi, Osvaldo Dolce, 

Antonio Machado _ 4. Ed. Reform _ São Paulo: Atual, 2000. 

Loomis, Elisha Scott, the Pythagorean proposition. 2ª. Edição, Washington, D.C: 

The national Counicil of Teachers of Mathematics, 1972. (ISBN 9780873530361).  

Neste livro, pode-se encontrar 370 demonstrações para o Teorema de 

Pitágoras, divididas em quatro tipos: algébricas, geométricas, baseadas 

em operações vetoriais e dinâmicas. 
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Matemativa: Exposição Interativa de Matemática (Catálogo). Maringá 

2011. 

Encontram – se neste catálogo as descrições de todas as peças que 

compõem o acervo da matemativa. 

http://www.cut-the-knot.org/pythagoras/index.shtml 

Pode – se encontrar neste sítio mais de 90 demonstrações diferentes do 

Teorema de Pitágoras, quase todas interativas. 

PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação. Diretrizes Curriculares da Rede 

Pública de Educação Básica do Estado. Curitiba, PR: SEED, 2008. 

http://www.cut-the-knot.org/pythagoras/index.shtml
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Atividade 5: A Tesoura do Telhado e o Teorema de Pitágoras. 

Apresentação: 

Para fazer um desenho ou resolver um exercício de Geometria, muitas vezes você 

tem de desenhar um ângulo reto. Para isto, basta você usar o esquadro, o 

transferidor, ou mesmo coisas do dia a dia, como por exemplo; capa de caderno, 

mesa quadrada, molduras dos quadros, nas paredes das casas, caixas usadas para 

embalagens. Em quase tudo o que nos cerca notamos ângulo reto. 

Sabemos pelos livros que essa propriedade encantou Pitágoras e seus seguidores. 

Vamos nesta demonstração aprender isso. Os antigos egípcios sabia construir 

ângulos retos, mas não sabia que isso era possível existir algo que pudesse ser 

transformado em  uma representação matemática como fez Pitágoras. 

Tipo: 

 Material manipulável envolvendo construção de um triângulo retângulo. 

Descrição:  

Material a ser utilizado para fazer o experimento, barbante, estacas, martelo e metro 

de carpinteiro ou (régua). 

Objetivo: 

Relacionar  o Teorema de Pitágoras aplicado a um triangulo retângulo, as áreas dos 

quadrados construídos com essas prática. 

Conteúdo Estruturante: 

Geometria. 

Conteúdo Básico: 

Teorema de Pitágoras. 

Avaliação:  

Compreender  o Teorema de Pitágoras. 
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Série (Ano) e nível sugeridos: 

A partir do 9º ano do Ensino fundamental. 

Material Necessário e Custo: 

O material necessário para construção de atividade é: 

consumo 

Ordem Especificação Unidade Valor unitário Quant. Valor total 

1 Barbante Peça 10,00 1 10,00 

Subtotal-consumo 10,00 

Apoio 

1 Metro Peça 5,00 1 5,00 

2  Estacas Peça 2,00 1 2,00 

3 Lápis Peça 0,30 1 0,30 

4 Régua Peça  0,80 1 0,80 

Subtotal-apoio 18,10 

Total 18.10 

 

Como construir: 

a) Construa com barbante o primeiro nó e  a partir disso comece a fincar a primeira 

estaca no chão. 

b) Feito a primeira etapa comece a ir dando os nós e fincando as outras estacas. 

c) Por fim observe como ficou o trabalho que fez com o barbante e as estacas. 

 d) Ficou m triângulo retângulo, então observe quantos nos foi preciso para formar o 

triângulo. 

e) Conseguiu-se fazer o triângulo usando 12 nós então você conseguiu um triângulo 

retângulo. Isso se chama “estiradores de corda”. 

f) Esse triângulo com essas medidas 3, 4 e 5 são as medidas, mas utilizadas para 

os construtores de casas. 
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Figura: 11 

Cuidados necessários: 

a) Na Aplicação: observar se os alunos estão montando corretamente o trabalho.  

b) Na Construção: Observar como estão sendo feitas as medidas dos nós se são 

iguais entre elas. 

d) Na conservação: o material deverá ser quadrado em local seco e arejado. 

Desenvolvimento da atividade: 

a) Dividir a turma em grupos de no máximo 3 alunos. 

b) Cada grupo deverá fazer a construção do experimento usando o seu material. 

c) Concluído  o seu experimento fazer as devidas anotações usando o seu caderno.          

Feito o registro, saber definir o que é hipotenusa e os catetos, só então fazer.  

d) O desenho na cartolina americana. 
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Figura: 12                                                                  Figura: 13 

Potencialidades: 

Se o professor preferir, a construção do experimento pode ser feita também pelos 

alunos como desenvolvimento da atividade, com as finalidades de explorar o 

conceito e as propriedades de geometria. 

Limitações: 

As operações devem ser trabalhadas com os alunos. 

Durabilidade e Resistência: 

 Em papel cartolina americana 

 Consumo imediato 

x Baixa 

 Média 

 Alta 

 

 Mídias existentes: (fotos, filmes, sítios, slides, textos relacionados, 

referências etc.). 
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DANTE, Luiz Roberto. Tudo é Matemática/ Luiz Roberto Dante. 3ª. Ed.- São   Paulo: 

Ática 2009. 

 

IMENES, Luiz Marcio. Vivendo a Matemática. Descobrindo o teorema de Pitágoras. 

Editora Scipione. São Paulo. 1993. 

Iezzi, Gelson. Matemática e realidade: 8ª. Série/ gelson Iezzi, Osvaldo Dolce, 

Antonio Machado _ 4. Ed. Reform _ São Paulo: Atual, 2000. 

GERÔNIMO, J. R.; FRANCO, V. S Geometria Plana e Espacial – Editora Massoni. Maringá 

PR, 2005. 

 

PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação. Diretrizes Curriculares da Rede 

Pública de Educação Básica do Estado. Curitiba, PR: SEED, 2008. 
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Atividade 6:  Aplicação do Teorema de Pitágoras através de Recortes. 

Apresentação: 

Ao enunciar o Teorema de Pitágoras através da forma: a área do quadrado maior 

(construído sobre o quadrado maior) é igual à soma das áreas dos dois quadrados 

menores (construídos sobre os quadrados menores) trabalharemos essas 

demonstrações do Teorema por triângulo retângulo. 

Tipo: 

Material manipulável envolvido por recortes. 

Descrição: 

Material papel cartolina americana, papel cartão ou  EVA. 

Objetivo: 

Representar geometricamente o teorema de Pitágoras através do triângulo 

retângulo.  

Conteúdo Estruturante: 

Geometria. 

Conteúdo Básico: 

Teorema de Pitágoras. 

Avaliação: 

Reconhecer a validade da igualdade e realizar operações matemática envolvendo o 

Teorema de Pitágoras. 

Série (Ano) nível  sugerido: 

A partir do 9º ano do Ensino Fundamental. 
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Material Necessário e custo: 

Para aplicação em sala de aula; 

Consumo 

Ordem Especificação unidade Valor Unit Quant. Valor total 

1 Papel cart. Americana Verde Folha 1,80 1 1,80 

2 Papel cart. Americana amarela  Folha  1,80 1 1,80 

3  Papel cart. Americana vermelha Folha 1,80  1 1,80 

4 Papel cart. Americana azul Folha  1,80 1  1,80 

5 Papel cart. Americana roxa Folha 1,80 1 1,80 

Subtotal-consumo 9,00 

Apoio 

1 Régua Peça 0,80 1  0,80 

2 Cola Peça 1,30 1 1,30 

3 Esquadro Peça  2,30 1 2,30 

4  Compasso  Peça 5,00 1  5,00 

5 Tesoura Peça 1,20 1 1,20 

6  Lápis Peça 0,30 1 0,30 

Subtotal- apoio 10,90 

Total 10,90 

 

Como construir: 

a) Considere o triângulo retângulo de 3u, 4u e 5u ABC. 

b) Construa, sobre os lados AB e BC, os quadrados ABDE e AEFG. 

c) Dobre (reflita) o quadrado de lado AB em torna deste lado. 

d) Marque os pontos D’, E’ e N. 

e) Trace uma reta perpendicular ao segmento BC passando por B e outra passando 

por C. 

f) Chame de H o ponto de intersecção da segunda reta perpendicular com FG. 



 

 

45 

 

g) Construa o retângulo BC e CH e chame-o BCHI. 

h) Trace uma reta perpendicular ao segmento BG passando por I e chame de j a 

intersecção. 

 

Figura: 14 

Cuidados Necessários: 

a) Na aplicação: O professor deve estar sempre verificando se os alunos estão 

corretamente. 

b) Na construção: Observar o manuseio da tesoura; verificar se o se os recortes 

estão sendo feitos corretamente. 

c) Na conservação: o material em papel cartolina americana deverá ser guardado 

em local seco e arejado. 

Desenvolvimento da atividade: 

a) Os quadriláteros 1,2,3 e 4 que compõem o  quadrado médio são congruentes, 

pois os lados DF e EG resultam da rotação das diagonais, mantendo, assim, a área 

das figuras com o auxílio das diagonais pontilhadas. 

b) Os segmentos DF e CB são congruentes, assim como os segmentos CD e BF, 

pois são lados opostos de um paralelogramo. Procure observar na figura. 

c) Os segmentos DM, MF, EM e MG são congruentes (de 1) e, portanto, como 

comprimento igual à metade da medida do lado do quadrado maior (de 1 e 2) 

d) Como os quadriláteros 1, 2, 3 e 4 possuem um ângulo reto, eles encaixam-se no 

quadrado maior 
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Figura: 15 

e) O quadrado vermelho restante tem lado AC – AD = AC e CD = BF. 

Potencialidades: 

Pode-se pensar na construção de outros peças de para se obter áreas de figuras 

geométricas, como quadriláteros, paralelogramo, triângulos e etc. 

Limitações: 

 É uma atividade  que dispõe de bastante tempo para ser confeccionada. 

Durabilidade e Resistência: 

 Em cartolina americana 

 Consumo imediato 

     x Baixa 

 Média 

 Alta 

 

Mídias Existentes (fotos, filmes, sítios, slides, textos relacionados, referências 

etc.). 

http://penta.ufrgs.br/edu/telelab/mundo_mat/curgeo/modulo/dem1.html(acesso em 17/11/13 

ás 20h32min). 

IMENES, Luiz Marcio. Vivendo a Matemática. Descobrindo o teorema de Pitágoras. 

Editora Scipione. São Paulo. 1993. 

GERÔNIMO, J. R.; FRANCO, V. S Geometria Plana e Espacial – Editora Massoni. Maringá 

PR, 2005. 

 

http://penta.ufrgs.br/edu/telelab/mundo_mat/curgeo/modulo/dem1.html
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GIOVANNI, José Rui. Matemática pensar e descobrir: novo/ Giovanni & Giovanni Jr. 

_ São Paulo: FTD, 2000. _ (Coleção matemática pensar e descobrir). 

 

PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação. Diretrizes Curriculares da Rede 

Pública de Educação Básica do Estado. Curitiba, PR: SEED, 2008. 
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Atividade 7: Aula de Campo – Pesquisando o Teorema de Pitágoras no 

cotidiano do Aluno. 

Apresentação: 

Está é uma atividade prática  de observação das diferentes formas geométricas 

existente no cotidiano do aluno 

Tipo:  

Aula de campo 

Descrição:  

Saída a campo nas proximidades do Colégio, para fotografar as diferentes formas 

geométricas disponíveis nas construções civis, sinais de trânsito, calçadas muros, 

etc.  

Objetivo: 

Mostrar a importância do teorema de Pitágoras no dia a dia das pessoas. 

Conteúdo Estruturante: 

Grandezas e medidas. 

Conteúdo Básico: 

Teorema de Pitágoras. 

Avaliação: 

Reconheça a validade da igualdade e realize operações matemáticas envolvendo o 

Teorema de Pitágoras. 

Série ( ano ) e nível sugerido: 

 9º ano do ensino fundamental. 

Material Necessário e custo:  
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Máquina fotográfica, celular, caderno e caneta para anotações, computador.  

 

Como construir: 

Fotografar e fazer análise das formas se está inserido o triângulo retângulo.  

Cuidados Necessários: 

Observar e cuidar os alunos, no trajeto da pesquisa. 

Desenvolvimento da Atividade: 

Delimitar uma área próxima à escola de três a quatro quarteirões, onde os alunos 

acompanhados do professor irão identificar naquele espaço diferentes formas 

geométricas, nas construções civis, ruas, sinais de trânsito, calçadas e muros.  

Potencialidades: 

É possível trabalhar outros conteúdos envolvendo outras formas geométricas. 

Limitações: 

Esta atividade deve ser trabalhada no último ano do ensino fundamental e nos anos 

do ensino médio. 

Durabilidade e Resistência: 

Nenhuma 

Mídias existentes (fotos, filmes, sítios, slides, textos relacionados, referências, 

etc.): 

Fotos, textos relacionados. 

PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação. Diretrizes Curriculares da Rede 

Pública de Educação Básica do Estado. Curitiba, PR: SEED, 2008. 
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Atividade 8: Sistematização da Coleta de Dados Feita na Aula de Campo 

Apresentação: 

Após a realização da aula de campo o professor deverá proporcionar a 

sistematização junto com os alunos dos dados coletados na pesquisa. 

Tipo: 

Trabalho prático 

Descrição: 

Representar através de desenhos quais  as formas observadas e fotografadas na 

pesquisa de campo.  

Objetivo: 

Compreender através das formas quais as figuras geométricas encontradas. 

Conteúdo Estruturante: 

Geometria 

Conteúdo Básico 

Teorema de Pitágoras 

Avaliação: 

Reconhecer a igualdade e realizar a construção do material observado, e 

construindo no papel cartolina americana ou no EVA. 

Série: 

A partir do 9º ano do ensino fundamental e as séries do ensino médio. 

Material Necessário: 

Será usado todo o material necessário, tais como papel cartolina , EVA, como 

outros materiais como: lápis, borracha, régua, compasso, tesoura e etc. . 

Como Construir:  

A construção deverá ser de acordo com o pesquisado. 
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Cuidados necessários: 

a) Na aplicação: Verificar se os alunos estão efetuando corretamente as 

construções. 

 b) Na construção: Observar se os recortes estão sendo feitos corretamente. 

Registrar as medidas das figuras. 

c)  Na conservação: O material deverá ser guardado em local seco e arejado. 

Desenvolvimento da Atividade: 

a) Dividir a turma em grupos; 

b) Construir cada uma das formas encontrada na pesquisa; 

c) Pedir aos alunos registrar suas construções no caderno, e avaliar a sua pesquisa. 

Potencialidades: 

Pode-se pensar na construção de outras formas geométricos, como áreas, 

quadriláteros e outras formas geométricas. 

Limitações: 

Como a pesquisa tenha que surtir efeito, os participantes terão que mostrar 

habilidades nestes conteúdos. 

Durabilidade e Resistência: 

 Em papel cartolina americana 

 Consumo imediato 

x Baixa 

 Média 

 Alta 
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Mídias Existentes (fotos, filmes, sítios, slides, textos relacionados, referências 

etc.). 

DANTE, Luiz Roberto. Tudo é Matemática/ Luiz Roberto Dante. 3ª. Ed.- São   Paulo: 

Ática 2009. 

IMENES, Luiz Marcio. Vivendo a Matemática. Descobrindo o teorema de Pitágoras. 

Editora Scipione. São Paulo. 

 GIOVANNI, José Rui. Matemática pensar e descobrir: novo/ Giovanni & Giovanni Jr. 

_ São Paulo: FTD, 2000. _ (Coleção matemática pensar e descobrir). 

 Matemativa: Exposição Interativa de Matemática (Catálogo). Maringá 

2011. 

Encontram – se neste catálogo as descrições de todas as peças que compõem o 

acervo da matemativa 1993. 

 PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação. Diretrizes Curriculares da Rede 

Pública de Educação Básica do Estado. Curitiba, PR: SEED, 2008. 
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Atividade 9: Outra Maneira de Demonstrar o Teorema de Pitágoras. 

Apresentação: 

Nesta outra maneira de demonstrar o teorema de Pitágoras, através do matemático 

Bhaskara, para acompanhar esse raciocínio e preciso analisar não só apenas o 

modo como trocar as peças de lugar e sim os dois triângulos construídos a partir de 

um retângulo. 

Tipo: 

Quebra-cabeça envolvendo o triângulo retângulo. 

Descrição: 

Utilizando a cartolina americana ou EVA, para construir esse quebra-cabeça. 

Objetivo: 

Compreender e identificar as figuras geométricas como; retângulo e do triângulo 

retângulo. 

Conteúdo Estruturante: 

Grandezas e medidas. 

Conteúdo Básico: 

Teorema de Pitágoras. 

Avaliação: 

Reconhecer as formas matemáticas das figuras geométricas. 

Série (Ano) e nível sugerido: 

A partir do 9º ano do Ensino Fundamental. 
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Material Necessário e Custo: 

Para aplicação em sala de aula, em papel cartolina americana. 

Consumo 

Ordem Especificação Unidade Valor unitário Quant. Valor total 

1 Papel cart. Americana verde 1 1,80 1 1,80 

2 Papel cart. Americana vermelha 1 1,80 1 
1,80 

 

Subtotal- consumo 3,60 

Apoio  

1 Lápis 1 0,30 1 0,30 

2 Régua 1 0,80 1 0,80 

3 Tesoura 1 1,20 1 1,20 

4 Esquadro 1 2,30 1 2,30 

5 Compasso 1 5,00 1 5,00 

6 Cola 1 1,30 1 1,30 

Subtotal-apoio 10,90 

Total 14,50 

 

Como Construir: 

Em papel cartolina americana: 

a) Construa dois retângulos de medidas 10 cm e 5 cm. 

 b) Trace a diagonal desse retângulos. 

 c) Recortes os dois retângulos pelas diagonais. 

 d) Obtenha quatro triângulos retângulos. 

 e) Com outra cor de cartolina, construa um quadrado de 5 cm. 

 f) Monte as figuras: que será um quadrado  utilizando os quatro triângulos 

retângulos e o quadrado. 

g) Outra figura utilizando os quatros triângulos e o quadrado. 
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Figura: 16 

 Cuidados Necessários: 

a) Na aplicação: Observar se os alunos estão desenhando corretamente. 

b) Na construção: Verificar se estão fazendo os recortes corretamente. 

c) Na conservação: o material deverá ser guardado em local seco e arejado. 

Desenvolvimento da Atividade: 

a) Dividir a turma em grupos; 

b) Cada grupo deverá construir o seu material como descrito no item anterior; 

c) Se possível, construir quadrados de tamanhos diferentes entre as equipes; 

d) Recortar  estes retângulos formados por quatro triângulos. 

e) Como a área retirada de cada quadrado foi à mesma conclui-se então a    

igualdade a² = b² + c² 

                           

Figura: 18                                                            Figura:19 
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Potencialidade: 

Além do Teorema de Pitágoras é possível trabalhar outros conteúdos envolvendo 

triângulos, quadriláteros, áreas e etc.. 

Limitações: 

Está atividade deve ser trabalhada nos dois últimos anos do Ensino Fundamental e 

no Ensino Médio. 

Durabilidade e Resistência: 

 Em cartolina americana 

 Consumo imediato 

   x Baixa 

 Média 

 Alta 

 

 

Mídias Existentes (fotos, filmes, sítios, slides, textos relacionados, referências, 

etc.). 

DANTE, Luiz Roberto. Tudo é Matemática/ Luiz Roberto Dante. 3ª. Ed.- São   Paulo: 

Ática 2009. 

IMENES, Luiz Marcio. Vivendo a Matemática. Descobrindo o teorema de Pitágoras. 

Editora Scipione. São Paulo. 

GIOVANNI, José Rui. Matemática pensar e descobrir: novo/ Giovanni & Giovanni Jr. 

_ São Paulo: FTD, 2000. _ (Coleção matemática pensar e descobrir). 

Matemativa: Exposição Interativa de Matemática (Catálogo). Maringá 2011. 

Encontram – se neste catálogo as descrições de todas as peças que compõem o 

acervo da matemativa 1993 

 

PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação. Diretrizes Curriculares da Rede 

Pública de Educação Básica do Estado. Curitiba, PR: SEED, 2008. 
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Atividade 10: Aplicação Prática do Teorema de Pitágoras. 

Apresentação: 

Desde os seres humanos, começou  construir casa e colocar coisa em pé teve que 

erguer paredes, sentiu necessidades que estivessem no prumo, houve um tempo, 

ou em outras palavras que ângulo fosse reto, e também conhecer mais uma 

propriedade desses triângulos, conhecida com Teorema de Pitágoras. 

Tipo: 

Atividade relacionada com o triângulo retângulo. 

Descrição: 

Esta atividade com a demonstração utilizando as propriedades do Teorema de 

Pitágoras. 

Objetivo: 

Reconhecer as propriedades dos triângulos retângulos. 

Conteúdos Estruturantes: 

Geometria 

Conteúdos Básicos: 

Teorema Pitágoras. 

Avaliação: 

Desenvolver a capacidade de raciocínio, analisar e elaborar hipóteses e descobrir 

soluções. 

Séries (Ano) e Nível Sugerido: 

A partir do 9º ano do Ensino Fundamental. 
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Material Necessário e Custo. 

Para aplicação em sala de Aula. 

Consumo 

Ordem Especificação Unidade Valor unitário Quantidade Valor total 

1 Papel cart. Americana verde Folha 1,80 1 1,80 

2 Papel cart. Americana vermelha Folha 1,80 1 1,80 

3 Papel cart. Americana branca Folha 1,80 1 1,80 

Subtotal-consumo 5,40 

Apoio 

1 Régua Peça 0,80 1 0,80 

2 Tesoura Peça 1,20 1 1,30 

3  Lápis Peça 0,30 1  0,30 

4  Borracha Peça 1,00   1  1,00 

5  Esquadro Peça 2,30 1 2,30 

6  Cola Peça  1,30 1 1,30 

Subtotal-apoio 7,00 

Total 12,40 

 

Como Construir: 

a) Construir um triângulo retângulo 6 cm, 8 cm e 10 cm. 

b) Construir um quadrado verde com área 64 cm² e um quadrado vermelho com 

área de 36 cm. 

c) Recorte os quadrados e coloque na cartolina de área maior. 

d) Então fica demonstrado que a soma das áreas dos quadrados menores é igual ao 

quadrado grande. 
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Figura: 20 

Cuidados Necessários: 

a) Na aplicação: Verificar se os alunos estão fazendo corretamos os envoltos do 

triângulo. 

b) Na construção: Verificar se estão se os alunos fazendo os recortes corretamente. 

c) Na conservação: O material deverá ser guardado em local seco e arejado. 

Desenvolvimento da Atividade: 

a) Dividir os em equipes de no máximo 3 alunos. 

b) As equipes construirão os quadrados com cuidados, de acordo com a explicação 

do professor. 

c) O professor deverá questionar os alunos sobre a atividade. 

d) Registrar esse conteúdo no caderno para fixar com mais clareza. 

 

Figura: 21 
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Potencialidades: 

Além do Teorema de Pitágoras é possível trabalhar outros conteúdos envolvendo 

triângulo, quadriláteros, áreas, etc.. 

Limitações: 

Está atividade deve ser trabalhada no último ano do ensino fundamental e no 

ensino médio. 

Durabilidade e Resistência: 

 Em cartolina americana 

 Consumo imediato 

x Baixa 

 Média 

 Alta 

 

Mídias Existentes (fotos, filmes, sítios, slides, textos relacionados, referências 

etc.); 

DANTE, Luiz Roberto. Tudo é Matemática/ Luiz Roberto Dante. 3ª. Ed.- São   Paulo: 

Ática 2009. 

IMENES, Luiz Marcio. Vivendo a Matemática. Descobrindo o teorema de 

Pitágoras. Editora Scipione. São Paulo. 

 Matemativa: Exposição Interativa de Matemática (Catálogo). Maringá 

2011. 

Encontram – se neste catálogo as descrições de todas as peças que compõem o 

acervo da matemativa 1993. 

PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação. Diretrizes Curriculares da Rede 

Pública de Educação Básica do Estado. Curitiba, PR: SEED, 2008. 

http://www.youtube.com/watch?v=PxsOpnWLJu8. Acesso em (25/11/13 ás 11h 

00min). 

 As figuras usadas neste caderno pedagógico foram construídas, com auxílio 

do Software Geogebra, pela própria autora. 

 Fotos: Roseli Pereira _ Arquivo pessoal ( própria autora). 

http://www.youtube.com/watch?v=PxsOpnWLJu8

