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Construindo ângulos e bissetrizes 
 

Objetos de conhecimento Habilidades 

 Construções geométricas: ângulos de 90°, 60°, 

45° e 30° e polígonos regulares. 

 (EF08MA15) Construir, utilizando instrumentos 

de desenho ou softwares de geometria 

dinâmica, mediatriz, bissetriz, ângulos de 90°, 

60°, 45° e 30° e polígonos regulares. 

Objetivos 

 Reconhecer e classificar ângulos em raso, reto, agudo ou obtuso. 

 Construir ângulos utilizando transferidor e compasso. 

 Compreender o conceito de bissetriz de um ângulo. 

 Identificar e construir bissetriz de um ângulo. 

Recursos utilizados 

 Réguas. 

 Compassos. 

 Transferidores de 180° e 360°. 

 Folhas impressas de atividades. 

 Papel sulfite. 

 Tesoura com pontas arredondadas. 

 Lápis grafite. 

 

 

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

 

Desenvolvimento da sequência didática 

1ª etapa (2 aulas: em média 100 minutos) 

Para a realização desta sequência didática, é necessário que os alunos tenham estudado retas, 

semirretas e ângulos. Para essa etapa, providencie, antecipadamente, transferidores de 180° e de 360°. 

 

Atividade 1 

Inicie a aula propondo uma conversa com a turma para investigar o conhecimento prévio dos 

alunos a respeito de ângulo. Questione-os sobre a utilização dos ângulos no cotidiano, sobre seus 

elementos e suas formas de representação. Faça alguns questionamentos, como: 

 o que vocês conhecem sobre ângulos? 

 quais os instrumentos usados para medir ângulo? 

 qual a unidade de medida dos ângulos? 

 em nosso cotidiano, onde podemos notá-los? 

Nesse momento, permita que eles se expressem livremente, dando suas opiniões e trocando ideias 

com os colegas. Explore elementos da sala de aula, como a moldura das janelas, a abertura da porta e 

os cantos da lousa. Direcione os alunos a relacionar a ideia de ângulo a giro em torno de um ponto 

fixo, vivenciando a proposta com o próprio corpo. Para isso, sugira que um aluno vá à frente da sala de 

aula e realize giros, de forma a representar os ângulos referentes a 
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esquematizando e ilustrando na lousa as respectivas medidas em graus, o que evidencia também o 

sentido horário ou anti-horário do giro.  

Escreva, na lousa, a definição de ângulo, sugerindo que os alunos registrem no caderno. 

Denominamos ângulo como a figura formada por duas semirretas de mesma origem. As semirretas 

recebem o nome de lados do ângulo e a origem das semirretas recebe o nome de vértice do ângulo. 

Ilustração: Ana Alexius 

 

Aproveite para retomar a classificação dos ângulos em reto, agudo, raso e obtuso, ilustrando na 

lousa cada caso.  

Por fim, explique aos alunos que o grau, indicado pelo símbolo (°), é a unidade de medida usada 

para medir ângulos. E o instrumento utilizado na medição de ângulos é chamado transferidor, 

podendo ele ser de meia volta (180°) ou volta inteira (360°).  

Ilustrações: Ana Alexius 

 

Transferidor de 180° 

 

Transferidor de 360° 
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Nesse momento, apresente aos alunos os dois tipos de transferidor e disponibilize alguns para os 

alunos. Em seguida, construa quatro ângulos distintos na lousa e peça que alguns alunos determinem 

a medida de cada um, usando o transferidor. Solicite também que os ângulos sejam classificados como 

reto, agudo, raso ou obtuso. Faça as intervenções necessárias.  

Realizada a parte das medições, apresente aos alunos a construção de um ângulo com auxílio do 

transferidor: 

Construção de um ângulo de 50°. 

 Utilizando uma régua, trace uma semirreta AB de forma que a medida de seu comprimento seja 

maior que a medida do comprimento do centro até a extremidade do transferidor. 

Ilustração: Ana Alexius 

 

 Posicione o centro do transferidor sob o ponto A, que será o vértice do ângulo. A linha de fé deve 

coincidir com a semirreta.  

 Identifique, no transferidor, a medida correspondente a 50°, marque o ponto C. Com auxílio de uma 

régua, trace a semirreta AC, obtendo o ângulo 𝐵�̂�𝐶, que mede 50°. 

 

 

Atividade 2 

Para finalizar essa etapa, proponha uma lista de atividade para resolverem em duplas. Para isso, 

providencie, com antecedência, a lista de atividades impressa e entregue-a para cada aluno. 

1.  Com o auxílio do transferidor, meça os ângulos a seguir e classifique-os quanto às suas medidas: 

raso, agudo, obtuso ou reto.  

a)  

 

b)  

 

c)  

 

d)  

 

a) 45°, agudo; b) 130°, obtuso; c) 120°, obtuso; d) 90°, reto. 
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2. Com auxílio do transferidor, construa os ângulos cuja medida está indicada abaixo. 

a) 45° 

b) 135° 

c) 85° 

Respostas: 

a) 

 
b) 

 
C) 

 

Ao final da aula, realize a correção das atividades com os alunos. Faça perguntas e converse com os 

alunos a respeito do conteúdo estudado. Se achar necessário, peça aos alunos que construam outros 

ângulos para que pratiquem a manipulação do transferidor. 

 

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

Nessa etapa, será explorada a ideia de construir a bissetriz de um ângulo por meio de dobraduras. 

Para isso, providencie papel sulfite, régua, transferidor e tesoura com pontas arredondadas.  

 

Atividade 1 

Inicie a aula verificando o conhecimento prévio dos alunos a respeito de bissetriz de um ângulo. 

Faça questionamentos como: 

 o que é bissetriz? 

 o que vocês já ouviram falar sobre bissetriz? 

Deixe que relatem suas ideias prévias acerca do conceito, oportunizando também um espaço para 

que possam dialogar, expor suas ideias e opiniões e discutir sobre o assunto. 

Após a conversa, organize a turma em duplas, entregue uma folha de papel sulfite para cada aluno 

e solicite que construam um ângulo qualquer com auxílio do transferidor e da régua. Em seguida, peça 

que recortem, com cuidado, o ângulo construído e, depois, que o dobrem, de modo que um lado do 

ângulo se sobreponha ao outro.  Marquem o vinco formado com uma semirreta.  

Ilustrações: Ana Alexius 
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Faça questionamentos a respeito da construção, como: 

 o que se pode afirmar em relação à semirreta representada pelo vinco? Escreva a principal 

característica dessa semirreta. 

 em relação às medidas dos ângulos obtidos na construção, o que você notou? 

 elabore uma conclusão que envolva a semirreta obtida na construção e as medidas dos ângulos 

observados. 

Oportunize um tempo para os alunos relatarem suas ideias, um espaço destinado ao diálogo, à 

exposição de ideias, à troca de opiniões e à discussão sobre o assunto. 

Conduza os alunos a concluírem que a semirreta obtida é a bissetriz do ângulo e que ela o divide 

em dois ângulos congruentes. E, em seguida, solicite que utilizem o transferidor para verificar essa 

afirmação. 

Peça que os alunos repitam o procedimento anterior com os outros ângulos, para poderem, assim, 

fixar a ideia de bissetriz de um ângulo. 

 

3ª etapa (2 aulas: em média 100 minutos) 

Nessa etapa, será trabalhada a construção de uma bissetriz de um ângulo. Para isso, providencie 

compassos, réguas, transferidores e papel sulfite.  

 

Atividade 1 

Inicie a aula retomando a ideia da construção da bissetriz de um ângulo por meio de dobradura 

realizada na aula anterior e questione os alunos como é possível construí-la utilizando régua e 

compasso. Permita que eles façam suposições e exponham suas ideias. É importante que eles façam 

testes e verifiquem o que pode estar correto ou não. 

Apresente aos alunos os procedimentos para a construção da bissetriz de um ângulo utilizando 

régua e compasso. 

 Primeiramente, com auxílio de uma régua, trace um ângulo 𝐴�̂�𝐵 qualquer. Em seguida, com a 

ponta seca do compasso em O e abertura qualquer, trace um arco marcando o ponto C sobre a 

semirreta 𝑂𝐴 ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  e o ponto D, sobre a semirreta 𝑂𝐵⃑⃑ ⃑⃑  ⃑.  

Ilustrações: Ana Alexius 
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 Com a ponta seca do compasso em C e abertura maior do que a metade da medida da distância de 

C a D, trace um arco. Com a mesma abertura e ponta seca em D, trace outro arco cruzando o feito 

anteriormente, determinando, assim, o ponto E. 

Ilustrações: Ana Alexius 

 

 Em seguida, com auxílio de uma régua, trace uma semirreta 𝑂𝐸⃑⃑⃑⃑  ⃑, que é a bissetriz do ângulo 𝐴�̂�𝐵. 

 

Após a explicação da construção, entregue aos alunos um papel sulfite e proponha que construam 

a bissetriz dos ângulos: 40°, 120° e 150°. Oriente-os a usar o transferidor para construir os ângulos e, 

depois, utilizarem o compasso para construir a bissetriz. Ao final, realize a correção da atividade com 

os alunos.  

 

4ª etapa (1 aula: em média 50 minutos) 

Inicie a aula retomando, de maneira sucinta, as estratégias da construção da bissetriz de um ângulo 

realizadas nas etapas anteriores. Nessa etapa, os alunos serão desafiados a construir alguns ângulos 

com base na ideia de bissetriz de um ângulo e sem o uso do transferidor. Providencie papel sulfite, 

réguas e compassos.  

 

Atividade 1 

Organize os alunos em trios, entregue uma folha de papel sulfite para cada aluno e proponha os 

seguintes desafios. 

1. Conhecendo os passos da construção de uma bissetriz de um ângulo, como você faria para 

construir um ângulo de 45° sem utilizar um transferidor? 

2. Como você faria para construir um ângulo de 30° sem utilizar um transferidor? 

Verifique se os alunos perceberam que, para construir os ângulos solicitados na atividade, eles 

precisaram construir a bissetriz dos ângulos de 90° e 60°, respectivamente, e que a maneira de 

construí-la pode ser com base em uma dobradura ou utilizando régua e compasso. Das estratégias 
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utilizadas por eles, valorize cada uma delas e permita que expliquem aos demais como a construção foi 

realizada.  

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 intervenções necessárias para que a aprendizagem seja 

significativa. 

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 é uma bissetriz de um ângulo? 

Resposta esperada: Bissetriz é uma semirreta que divide um ângulo em dois ângulos congruentes.  

2. Como podemos construir uma bissetriz de um ângulo? 

Resposta esperada: dobradura, régua e compasso. 

 

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

de autoavaliação. 

 

Autoavaliação Sim Não 

Prestei atenção na explicação do professor?   

Realizei as atividades propostas com empenho?   

Respeitei as opiniões dos colegas?   

Compreendi o conceito de ângulo?   

Reconheci e classifiquei os ângulos corretamente?   

Medi os ângulos com transferidor de maneira correta?   

Compreendi o conceito de bissetriz?   

Construí a bissetriz de um ângulo?   

 


