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Ângulos no cotidiano 
 

Objetos de conhecimento Habilidades 

 Ângulos: noção, usos e medida.  (EF06MA27) Determinar medidas da abertura 

de ângulos, por meio de transferidor e/ou 

tecnologias digitais. 

Objetivos 

 Relacionar a ideia de giro dos ponteiros de um relógio ao ângulo correspondente. 

 Estimar medidas de ângulos. 

 Classificar ângulos em: agudo, reto, obtuso e raso. 

 Medir ângulos utilizando o transferidor. 

 Construir ângulos com o auxílio do transferidor. 

Recursos utilizados 

 Régua. 

 Transferidor. 

 Lápis grafite. 

 Tachinha. 

 Papel sulfite. 

 Tesoura com pontas arredondadas. 

 Relógio de ponteiros (sem funcionamento). 

 Reprodução de um relógio analógico e de seus 

ponteiros para recorte. 

 Borracha. 

 

Quantidade estimada de aulas 
 3 aulas de aproximadamente 50 minutos cada. 

 

Desenvolvimento da sequência didática 

1ª etapa (1 aula: em média 50 minutos) 

Nessa etapa, os alunos serão levados a relacionar o giro dos ponteiros de um relógio ao ângulo 

correspondente. Para isso providencie, antecipadamente, um relógio analógico de parede sem 

funcionamento, em que seja possível girar os ponteiros. 

Inicie a aula propondo alguns questionamentos para avaliar o conhecimento prévio dos alunos 

sobre ângulos. Algumas sugestões de perguntas são: 

 como podemos representar os ângulos? 

 qual a medida do ângulo que a parede da sala faz com o chão? 

 qual o significado de ângulo raso? E de ângulo reto? 

 o que é um ângulo agudo? E um ângulo obtuso? 

Pergunte também aos alunos sobre o uso e o significado da palavra “ângulo” no cotidiano, por 

exemplo, na situação “analisando por esse ângulo, o caso parece menos grave”. Nesse caso, a palavra 

ângulo tem o significado de ponto de vista. Peça a eles que deem outros exemplos em que a palavra 

ângulo seja usada. Aproveite a oportunidade e peça aos alunos que citem algumas situações do 

cotidiano em que os ângulos são fundamentais, como as relacionadas à ideia de giro, abertura ou 

inclinação. 
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Atividade 1 

Organize a turma em pequenos grupos. Posicione os ponteiros do relógio no número 12. Peça que 

os alunos observem os ponteiros e questione-os acerca da posição final do ponteiro dos minutos caso 

seja realizado um giro de: 

 meia volta? 

 uma volta completa? 

 três quartos de volta? 
Respostas: 

• o ponteiro estará no número 6. 

• o ponteiro estará no numero 12. 

• o ponteiro estará no número 9. 

Ilustrações: Caio Tanaka 

 

Giro de meia volta em 

sentido horário. 

 

Giro de uma volta completa em 

sentido horário. 

 

Giro de três quartos de volta em 

sentido horário. 

 

Em alguns momentos, é interessante variar o sentido dos giros do ponteiro: girar para o sentido 

horário e, às vezes, para o sentido anti-horário. Verifique a necessidade de indicar qual ângulo está 

sendo considerado e explique aos alunos que, caso nada seja dito, deve-se considerar o sentido 

horário. A cada novo giro o ponteiro deve voltar à marcação de 12 horas. Em seguida, peça aos alunos 

que representem no caderno os giros que o ponteiro dos minutos realizou. Para auxiliá-los, represente 

um desses giros na lousa, conforme o esquema a seguir. 

 

Giro de um quarto de volta no sentido horário. 

Verifique se os alunos perceberam que, no sentido horário, quanto maior o giro do ponteiro, maior 

a medida do ângulo correspondente formado pelos ponteiros, para um giro de até 1 volta completa. 

Caso não tenham percebido, faça alguns questionamentos, como: 

 a medida do ângulo correspondente ao giro de uma volta completa é maior ou menor que a medida 

do ângulo correspondente ao giro de meia volta? 

 a medida do ângulo correspondente ao giro de um quarto de volta é maior ou menor que a medida 

do ângulo correspondente ao giro de três quartos de volta? 
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Por fim, faça a representação de um ângulo qualquer na lousa e peça aos alunos que identifiquem 

e nomeiem os elementos que o compõem. 

Ilustrações: Caio Tanaka 

 

 Lado: 𝑂𝐴̅̅ ̅̅ , 𝑂𝐵̅̅ ̅̅  

 Vértice: 𝑂 
 

Atividade 2 

Utilizando o relógio da atividade anterior, peça que os alunos determinem a posição final do 

ponteiro dos minutos após alguns giros consecutivos. Conforme o encaminhamento, varie a direção 

dos giros, fazendo alguns deles no sentido horário e outros no anti-horário, para aumentar o desafio. 

Depois que os alunos terminarem as atividades, corrija oralmente. 

 

2ª etapa (1 aula: em média 50 minutos) 

Nesta etapa os alunos vão explorar o conceito de ângulos agudos, retos, obtusos e rasos. Além 

disso, vão medir e construir ângulos com o auxílio de um transferidor. Para isso, peça a eles que 

providenciem um transferidor e uma régua. 

Inicie a aula retomando o conceito de ângulo agudo, reto, obtuso e raso, procurando exemplificar 

situações em que o ângulo pode ser visto. 

Providencie, antecipadamente, em um papel sulfite, a representação de um ângulo de medida igual 

a 87°, que deverá ser distribuída aos alunos. 

 

Atividade 1 

Organize a turma em grupos de três ou quatro alunos cada. Reproduza em um papel sulfite a 

representação de um ângulo de medida igual a 87°, conforme a imagem a seguir, e entregue-a aos 

grupos. 

 

Questione os alunos sobre a estratégia que eles utilizariam para estimar a medida desse ângulo 

sem usar o transferidor. Esperam-se respostas, como: o canto de um papel sulfite ou o canto de um 

livro, por apresentarem um ângulo de medida igual a 90°. No caso do papel sulfite, questione-os a 

respeito de como eles fariam se a folha não estivesse inteira, mas fosse um pedaço irregular sem canto 
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com medida de ângulo reto. Provavelmente muitos alunos vão dizer que é impossível utilizar esse 

pedaço de folha para medir o ângulo. 

Aproveite a oportunidade para apresentar o procedimento de construção de um instrumento para 

identificar e desenhar ângulos retos com esse pedaço irregular de papel sulfite, conforme orientação a 

seguir. 

 Dobre uma folha de papel em qualquer posição, como mostra a imagem. I)

Ilustrações: Caio Tanaka 

 

 Dobre novamente a folha, de maneira que as dobras se sobreponham. II)

 

 Um dos ângulos obtidos nessa construção é reto. III)

 

Auxilie os alunos na construção dessa dobradura e depois peça que a utilizem para estimar a 

medida do ângulo apresentado no início da aula, classificando-o como agudo, reto ou obtuso. 

Resposta: 87°; agudo. 

Solicite aos alunos que guardem esse “instrumento”, pois ele será utilizado na próxima atividade. 
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Atividade 2 

Proponha aos alunos uma lista de atividades para serem resolvidas em grupos. Para isso, 

providencie com antecedência as listas de atividades impressas e distribua uma cópia para cada aluno. 

Caso não seja possível imprimir as atividades, transcreva-as na lousa e peça aos alunos que as copiem 

no caderno. 

1. Observe os ângulos a seguir. 

Ilustrações: Caio Tanaka 

  I)
 

  II)
 

  III)
 

  IV)

 

  V)

 

  VI)

 

  VII)

 

  VIII)

 

  IX)

 

a) Sem utilizar instrumentos de medida, classifique os ângulos em agudo, reto, obtuso ou raso. 

Depois, utilizando o instrumento que você construiu, verifique se as respostas estão corretas. 

Agudo: I, II, VIII, IX; reto: IV; obtuso: V, VI, VII; raso: III. 

b) Com auxílio de um transferidor, determine as medidas dos ângulos. 

I: 35°; II: 86°; III: 180°; IV: 90°; V: 98°; VI: 92°; VII: 112°; VIII: 45°; IX: 80°. 

Ao pedir aos alunos que utilizem o transferidor, verifique se todos sabem a forma correta de 

manuseá-lo. É possível que alguns deles apresentem dificuldades, não posicionando adequadamente a 

linha de fé e o centro do transferidor. 

Caso algum aluno demonstre dificuldade na identificação e no reconhecimento dos ângulos agudo, 

reto, obtuso e raso, incentive os colegas do grupo a ajudá-lo, propiciando, assim, um momento de 

troca de ideias que, posteriormente, podem ser levadas à toda a turma. 

Em seguida, proponha algumas questões, como: 

• quantos desses ângulos são agudos? E quantos são obtusos? 

• entre esses ângulos, há ângulos retos? Se sim, quantos? 

• quantos são os ângulos cuja medida é inferior a 100°? 

• há ângulos com medida maior do que 120°? Se sim, quantos? 
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Respostas: 

• 3 ângulos agudos; 3 ângulos obtusos. 

• sim; 1 ângulo. 

• 7 ângulos. 

• sim; 1 ângulo. 

2. Utilizando régua e transferidor, construa os ângulos cujas medidas estão indicadas a seguir. Depois, 

classifique-os em agudo, reto ou obtuso. 

a) 85° 

b) 125° 

c) 25° 

d) 97° 

Respostas: 

Ilustrações: Caio Tanaka 

a) Agudo. 

 

c) Agudo. 

 

b) Obtuso. 

 

d) Obtuso. 

 

Ao final da aula, corrija as atividades com os alunos, intervindo quando julgar necessário. Faça 

perguntas e converse com a turma a respeito do conteúdo estudado. 

 

3ª etapa (1 aula: em média 50 minutos) 

Nesta etapa, os alunos serão levados a relacionar a posição dos ponteiros de um relógio ao ângulo 

correspondente formado por eles. Para isso, providencie com antecedência a representação de um 

relógio analógico no formato circular e de seus ponteiros, colando-os em uma cartolina ou em papel 

cartão para ser entregue aos alunos. Um exemplo de relógio que pode ser utilizado na atividade está 

representado abaixo. 
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Ilustração: Caio Tanaka 

 

Providencie também aos alunos a lista de atividades impressa, a fim de que seja resolvida em 

grupo. 

 

Atividade 1 

Organize os alunos em pequenos grupos. Reproduza e entregue a cada grupo a folha com a 

representação do relógio analógico e dos ponteiros, e peça aos alunos que construam o relógio 

seguindo os procedimentos a seguir. 

Construção de um relógio de ponteiros 

 Recorte o relógio e os ponteiros. 

 Com uma tachinha, prenda os ponteiros ao relógio (o ponteiro das horas 

deve ficar sobre o ponteiro dos minutos). 

 Para evitar acidentes, coloque um pedaço de borracha na ponta da 

tachinha. 

Auxilie os alunos que apresentarem dificuldades na construção do relógio. 

Em seguida, entregue a cada aluno a folha com as atividades. Informe à turma que o relógio 

construído poderá ser utilizado como auxílio, durante a resolução das atividades. 
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1. Utilizando um transferidor, determine a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros do 

relógio, em cada caso a seguir. 

Ilustrações: Caio Tanaka 

a)  

 

b)  

 

c)  

 

d)  

 

e)  

 

f)  

 

 

Respostas: 

a) 90° 

b) 150° 

c) 60° 

d) 120° 

e) 180° 

f) 150° 

Em seguida, oriente os alunos a utilizarem o relógio que montaram para representar o horário 

indicado em cada caso, e assim serem capazes de determinar a medida do menor ângulo formado pelo 

ponteiro, utilizando o transferidor. 

2. Escreva alguns horários em que a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio seja 

igual a: 

a) 90° 

b) 120° 

c) 0° 

d) 60° 

Exemplos de respostas: 

a) 3 h; 9 h; 6h15min. 

b) 4 h, 8 h. 

c) 12 h. 

d) 2 h, 10 h. 

Para auxiliá-los na resolução da atividade, diga aos alunos que utilizem o relógio para representar o 

ângulo dado, e depois verifiquem o horário indicado. 
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3. Observe o horário indicado nos relógios. 

Ilustrações: Caio Tanaka 

I)  

 

II)  

 

III)  

 

a) Qual será a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros após se passarem 27 minutos do 

horário indicado no relógio I? 

b) No relógio II, passados 30 minutos do horário indicado, determine a medida do menor ângulo 

formado pelos ponteiros. 

c) No relógio III, qual será a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros passados 25 

minutos do horário indicado? 

Respostas: 

a) 150° 

b) 120° 

c) 90° 

Lembre os alunos de que, conforme o ponteiro dos minutos vai se movendo com o passar do 

tempo, o ponteiro das horas também vai se movendo, caso eles não tenham considerado esse fato. Ao 

considerar o ponteiro das horas no mesmo lugar, eles estarão indicando o horário incorreto. 

Ao final da aula, corrija as três atividades pedindo a alguns alunos que registrem suas respostas na 

lousa. Se necessário, retome o conteúdo estudado com a turma. 

 

Avaliação 
A avaliação deverá ser contínua, ocorrendo em todas as etapas do desenvolvimento da atividade. 

Faça registros das suas observações, intervenha quando necessário e promova momentos para que os 

alunos avancem em sua aprendizagem. 

Durante o desenvolvimento, observe se: 

 o aluno conseguiu relacionar o giro dos ponteiros com o ângulo correspondente? 

 o aluno compreendeu o conceito de ângulo agudo, reto, obtuso e raso? 

 o aluno mediu de maneira correta os ângulos utilizando o transferidor? 

 o aluno conseguiu construir de maneira adequada os ângulos utilizando o transferidor? 

As questões abaixo irão auxiliá-lo na avaliação do desenvolvimento das habilidades trabalhadas 

nesta sequência pelos alunos. Você pode reproduzi-las na lousa ou fazer as perguntas aos alunos 

oralmente. 

1. Quando dizemos que um ângulo é agudo? 

Dizemos que um ângulo é agudo quando sua medida é menor do que 90°. 

2. Se um ângulo mede 90°, dizemos que ele é agudo, obtuso ou reto? 

Reto. 
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3. Qual é o instrumento utilizado para medir ângulos? 

Transferidor. 

Seguem algumas questões que podem ser reproduzidas na lousa para auxiliar o aluno no processo 

de autoavaliação. 

 

Autoavaliação Sim Não 

Fiz as atividades propostas com atenção?   

Consegui relacionar o giro dos ponteiros do relógio ao ângulo correspondente?   

Compreendi o que é ângulo agudo, reto, obtuso e raso?   

Utilizei corretamente o transferidor para medir ângulos?   

Consegui construir ângulos corretamente?   

 


