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Ângulos no campo de futebol 
 

Objetos de conhecimento Habilidades 

 Relações entre os ângulos formados por retas 

paralelas intersectadas por uma transversal. 

 (EF07MA23) Verificar relações entre os ângulos 

formados por retas paralelas cortadas por uma 

transversal, com e sem uso de softwares de 

geometria dinâmica. 

Objetivos 

 Explorar a noção de retas paralelas cortadas por uma transversal. 

 Reconhecer e classificar os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. 

Recursos utilizados 

 Cópias do esquema que representa um campo 

de futebol. 

 Canetas hidrocor. 

 Papel sulfite. 

 Réguas. 

 Laboratório de informática. 

 

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

 

Desenvolvimento da sequência didática 

1ª etapa (1 aula: em média 50 minutos) 
O objetivo dessa primeira etapa é retomar as definições de retas paralelas e transversais. Para isso, 

providencie canetas hidrocor e cópias do esquema a seguir, que representa a vista aérea de um campo 

de futebol. 

 

Ilustração: Cátia Germani 
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Atividade 1 

Em um primeiro momento, converse com os alunos a respeito dos elementos que podem ser 

observados na imagem. Instigue-os a reconhecer os segmentos de reta, os ângulos, os retângulos e a 

circunferência. Com relação a esse último, pergunte quais elementos da circunferência é possível 

observar, verificando se eles reconhecem o raio e o diâmetro. 

Explique aos alunos que, para o contexto abordado nesta sequência, os segmentos de reta 

representados na imagem serão considerados como retas. 

Solicite que identifiquem, na imagem, retas paralelas entre si, destacando-as com a caneta 

hidrocor. É esperado que os alunos reconheçam que as retas representadas pelas duas linhas de fundo 

e pela linha do meio de campo, destacadas em amarelo na imagem a seguir, são paralelas entre si.  

O mesmo ocorre com as linhas laterais, representadas em vermelho. Se possível, reproduza na lousa 

um esquema representando o campo de futebol, traçando as linhas paralelas com giz de cores 

diferentes. 

 

Ilustração: Cátia Germani 

 

 

Pergunte aos alunos qual é a característica que define as retas paralelas, promovendo um debate a 

respeito desse conceito. Por fim, sistematize na lousa a definição a seguir, solicitando aos alunos que a 

copiem no caderno. 

 

Duas retas ou mais são consideradas paralelas quando, estando no mesmo plano, não se cruzam 

em ponto algum. Indicamos retas paralelas pelo símbolo //. 

 

Agora, peça aos alunos que identifiquem, na mesma imagem, quais retas podem ser classificadas 

como transversais. Há diversas respostas para essa situação. Por exemplo, os alunos podem tomar a 

reta representada pela linha do meio de campo como transversal às retas paralelas representadas 

pelas linhas laterais; ou, ainda, podem tomar qualquer uma das retas representadas pelas linhas 

laterais como transversal às retas paralelas representadas pelas linhas de fundo e pela linha do meio 

de campo. Sistematize na lousa a definição a seguir, solicitando aos alunos que a copiem no caderno. 

 

Uma reta é transversal a outras retas quando as cruza em pontos distintos. 
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Explique aos alunos que, nesse contexto, em todos os casos possíveis, as retas transversais formam 

um ângulo de 90° em relação às retas paralelas, portanto, também são classificadas como 

perpendiculares. 

Reproduza na lousa o esquema abaixo e explique aos alunos que uma reta transversal determina 

sobre as paralelas alguns ângulos, conforme identificado na imagem. Diga que esses ângulos possuem 

certas características, que serão estudadas na próxima etapa desta sequência. 

 

Ilustração: Cátia Germani 

 

 

Solicite aos alunos que citem exemplos de situações do cotidiano, nas quais é possível identificar 

retas paralelas cortadas por uma transversal. É provável que eles citem como exemplo o cruzamento 

entre algumas ruas. 

 

2ª etapa (2 aulas: em média 100 minutos) 
Nessa etapa, será abordado o trabalho envolvendo os ângulos formados por retas paralelas 

cortadas por uma transversal. Para isso, providencie folhas de papel sulfite e réguas. Se possível, 

reserve o laboratório de informática da escola para realizar a Atividade 2. 

 

Atividade 1 

Distribua a cada aluno um papel sulfite e uma régua. Peça que construam um esquema que 

represente duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Se julgar conveniente, reproduza na 

lousa o esquema representado na etapa anterior para que os alunos o utilizem como modelo. 

 

Ilustração: Cátia Germani 
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Oriente-os a identificar os ângulos formados pela transversal t com relação às retas r e s. Explique 

que, retas concorrentes determinam pares de ângulos opostos pelo vértice (o.p.v), cuja característica é 

apresentarem a mesma medida. No esquema representado, os seguintes pares de ângulos são o.p.v: 

�̂� e �̂�, �̂� e �̂�, �̂� e 𝑔, 𝑓 e ℎ̂. Diga que, dependendo da posição em que se encontram, os ângulos 

recebem algumas classificações, são elas: correspondentes, alternos e colaterais. Sistematize na lousa 

os conceitos a seguir, solicitando aos alunos que copiem no caderno. 

 

 Ângulos correspondentes: dois ângulos correspondentes têm medidas iguais quando são formados 

por retas paralelas cortadas por uma transversal. Na representação, são correspondentes os pares 

de ângulos �̂� e �̂�, �̂� e 𝑓, �̂� e 𝑔, �̂� e ℎ̂. 

 Ângulos alternos: os ângulos alternos podem ser internos ou externos. Na representação, são 

alternos internos os pares de ângulos �̂� e �̂�, �̂� e 𝑓; são alternos externos os pares de ângulos �̂� e 𝑔, 

�̂� e ℎ̂. 

 Ângulos colaterais: os ângulos colaterais podem ser internos ou externos. Na representação, são 

colaterais internos os pares de ângulos �̂� e 𝑓, �̂� e �̂�; são colaterais externos os pares de ângulos 

�̂� e ℎ̂, �̂� e 𝑔. 

 

Discuta com os alunos a respeito dos conceitos estudados. Explique que os ângulos colaterais são 

suplementares, ou seja, a soma de suas medidas é igual a 180°. Diga também que os ângulos alternos 

são congruentes, propriedade que é verificada com o auxílio dos ângulos opv e correspondentes (por 

exemplo, �̂� e 𝑔 são alternos externos; 𝑔 é correspondente a �̂�; �̂� e �̂� são opv, portanto congruentes; 

logo, �̂� e 𝑔 são congruentes). 

 

Atividade 2 

Leve os alunos ao laboratório de informática da escola. Para a realização dessa proposta, será 

necessário a utilização do software de geometria dinâmica GeoGebra. Caso os computadores da escola 

não tenham esse software instalado, solicite aos alunos que usem a versão online, disponível em: 

<https://www.geogebra.org/graphing>, acesso em: 1 nov. 2018. 

Solicite aos alunos que construam duas retas paralelas cortadas por uma transversal, indicando a 

medida dos ângulos formados. Oriente-os a mover qualquer ponto das retas de modo a verificar que, 

conforme a medida de um ângulo altera, todas as medidas dos outros ângulos também alteram. Peça 

que identifiquem, entre os ângulos formados, quais são correspondentes, quais são alternos (internos 

e externos) e quais são colaterais (internos e externos). 

Preste todo o auxílio possível aos alunos, principalmente se algum deles apresentar dificuldades em 

lidar com o computador ou com o software. 

 

Avaliação 
Aproveite o desenvolvimento das aulas e a realização das atividades propostas para fazer uma 

avaliação contínua da aprendizagem e da participação dos alunos. Por meio dessa avaliação, procure 

observar, acompanhar e até mesmo fazer as intervenções que julgar necessárias para que a 

aprendizagem seja significativa. 

https://www.geogebra.org/graphing
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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. O que são retas paralelas? E retas transversais? 

Duas retas ou mais são consideradas paralelas quando, no mesmo plano, não se cruzam em ponto algum. Uma reta é 

transversal a outras retas quando as cruza em pontos distintos. 

2. Que tipo de classificação é possível atribuir aos ângulos formados por retas paralelas e uma 

transversal? 

Ângulos correspondentes, alternos e colaterais. 

3. Cite uma característica dos ângulos colaterais. 

Os ângulos colaterais são suplementares, ou seja, a soma de suas medidas é igual a 180°. 

 

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

de autoavaliação. 

 

Autoavaliação Sim Não 

Realizei as atividades propostas com empenho?   

Compreendi os conceitos de retas paralelas e transversais?   

Explorei a noção de retas paralelas cortadas por uma transversal?   

Classifiquei corretamente os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma 

transversal? 

  

 


