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Introdução 
O plano de desenvolvimento apresentado a seguir foi organizado para colaborar com o seu 

planejamento e com o dia a dia em sala de aula. Ele é organizado por bimestre e apresenta um quadro 

detalhado que relaciona os objetos de conhecimento e habilidades propostos na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) com os objetivos específicos de cada capítulo do bimestre na coleção.  

Esse plano também apresenta sugestões de práticas didático-pedagógicas propícias para 

desenvolverem as habilidades do bimestre. Após as sugestões dessas práticas, são apresentadas dicas 

de gestão para a sala de aula que colaboram com o desenvolvimento das habilidades a serem 

trabalhadas. 

Complementando as sugestões das práticas didático-pedagógicas, são sugeridas atividades que 

podem ser recorrentes na sala de aula para desenvolver as habilidades desse bimestre. Além disso, são 

apresentadas orientações para o acompanhamento constante das aprendizagens dos alunos 

relacionadas com os objetivos e habilidades essenciais para os alunos avançarem nos estudos no 

bimestre seguinte. Por fim, são sugeridas fontes de pesquisa e consulta para o aluno e para o professor 

complementarem os assuntos trabalhados no bimestre e um projeto integrador. 
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Quadro detalhado do bimestre 
O quadro a seguir apresenta como a coleção relaciona os objetos do conhecimento, as habilidades 

e as competências da BNCC aos objetivos específicos do livro do estudante no 3º bimestre. Após o 

quadro detalhado do bimestre são elencadas práticas didático-pedagógicas que podem ser 

trabalhadas para desenvolver as habilidades do bimestre e são apresentadas dicas para a gestão da 

sala de aula que podem contribuir para o desenvolvimento dessas habilidades. As práticas  

didático-pedagógicas são relativas ao livro do estudante, mas podem ser utilizadas por professores não 

adotantes da coleção, uma vez que possibilitam o desenvolvimento das habilidades em questão. 

 

Capítulo 7 – Proporcionalidade 

Objetivos específicos  Reconhecer grandezas diretamente proporcionais e inversamente 

proporcionais. 

 Identificar grandezas não proporcionais. 

 Compreender a regra de três como um método de resolver 

problemas que envolvam grandezas proporcionais. 

 Utilizar a regra de três simples para resolver problemas que 

envolvam grandezas proporcionais e relacionados ao cálculo de 

porcentagens. 

Objetos de conhecimento  Porcentagens. 

 Variação de grandezas: diretamente proporcionais, inversamente 

proporcionais ou não proporcionais. 

Habilidades  EF08MA04: Resolver e elaborar problemas, envolvendo cálculo de 

porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais. 

 EF08MA12: Identificar a natureza da variação de duas grandezas, 

diretamente, inversamente proporcionais ou não proporcionais, 

expressando a relação existente por meio de sentença algébrica e 

representá-la no plano cartesiano. 

 EF08MA13: Resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas 

diretamente ou inversamente proporcionais, por meio de 

estratégias variadas. 

Competências   Competência geral 1: Valorizar e utilizar os conhecimentos 

historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e 

digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 

colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e 

inclusiva. 

 Competência geral 7: Argumentar com base em fatos, dados e 

informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, 

pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os 

direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 

responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento 

ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

 Competência geral 10: Agir pessoal e coletivamente com 

autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
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determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

 Competência específica de Matemática 4: Fazer observações 

sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas 

práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, 

representar e comunicar informações relevantes, para interpretá-las 

e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos 

convincentes. 

Capítulo 8 – Estatística e probabilidade 

Objetivos específicos  Identificar variáveis estatísticas. 

 Classificar as variáveis em quantitativas (discretas ou contínuas) ou 

qualitativas (nominais ou ordinais). 

 Calcular a frequência absoluta, a frequência relativa, a frequência 

acumulada e a frequência acumulada relativa. 

 Organizar dados em rol. 

 Distribuir os dados em intervalos de classes. 

 Interpretar histogramas. 

 Reconhecer os gráficos e as tabelas como fonte de informação. 

 Identificar diferentes tipos de gráficos e tabelas. 

 Interpretar dados representados em gráficos e tabelas. 

 Construir diferentes tipos de gráficos e tabelas e avaliar qual deles é 

adequado à representação de determinado conjunto de dados. 

 Calcular a média aritmética, a moda e a mediana de um conjunto de 

valores. 

 Compreender e determinar a amplitude total de conjuntos de 

dados. 

 Reconhecer pesquisa censitária e amostral, bem como tipos de 

amostragem. 

 Estabelecer o conceito de possibilidades e elaborar diagrama de 

árvore e quadro de possibilidades. 

 Compreender o conceito de probabilidade. 

 Realizar cálculos de probabilidade. 

Objetos de conhecimento  O princípio multiplicativo da contagem. 

 Princípio multiplicativo da contagem. 

 Soma das probabilidades de todos os elementos de um espaço 

amostral. 

 Gráficos de barras, colunas, linhas ou setores e seus elementos 

constitutivos e adequação para determinado conjunto de dados. 

 Organização dos dados de uma variável contínua em classes. 

 Medidas de tendência central e de dispersão. 

 Pesquisas censitária ou amostral. 

 Planejamento e execução de pesquisa amostral. 
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Habilidades  EF08MA03: Resolver e elaborar problemas de contagem cuja 

resolução envolva a aplicação do princípio multiplicativo. 

 EF08MA22: Calcular a probabilidade de eventos, com base na 

construção do espaço amostral, utilizando o princípio multiplicativo, 

e reconhecer que a soma das probabilidades de todos os elementos 

do espaço amostral é igual a 1. 

 EF08MA23: Avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para 

representar um conjunto de dados de uma pesquisa. 

 EF08MA24: Classificar as frequências de uma variável contínua de 

uma pesquisa em classes, de modo que resumam os dados de 

maneira adequada para a tomada de decisões. 

 EF08MA25: Obter os valores de medidas de tendência central de 

uma pesquisa estatística (média, moda e mediana) com a 

compreensão de seus significados e relacioná-los com a dispersão 

de dados, indicada pela amplitude. 

 EF08MA26: Selecionar razões, de diferentes naturezas (física, ética 

ou econômica), que justificam a realização de pesquisas amostrais e 

não censitárias, e reconhecer que a seleção da amostra pode ser 

feita de diferentes maneiras (amostra casual simples, sistemática e 

estratificada). 

 EF08MA27: Planejar e executar pesquisa amostral, selecionando 

uma técnica de amostragem adequada, e escrever relatório que 

contenha os gráficos apropriados para representar os conjuntos de 

dados, destacando aspectos como as medidas de tendência central, 

a amplitude e as conclusões. 

Competências   Competência geral 5: Compreender, utilizar e criar tecnologias 

digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, 

reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) 

para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 

conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e 

autoria na vida pessoal e coletiva. 

 Competência geral 9: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de 

conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o 

respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 

valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus 

saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos 

de qualquer natureza. 

 Competência específica de Matemática 2: Desenvolver o raciocínio 

lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir 

argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos 

matemáticos para compreender e atuar no mundo. 

 Competência específica de Matemática 6: Enfrentar situações-

problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações 

imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático-

utilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando 
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diferentes registros e linguagens (gráficos, tabelas, esquemas, além 

de texto escrito na língua materna e outras linguagens para 

descrever algoritmos, como fluxogramas, e dados). 

 Competência específica de Matemática 7: Desenvolver e/ou discutir 

projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com 

base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, 

valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos 

sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. 

 Competência específica de Matemática 8: Interagir com seus pares 

de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento 

e desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos 

e na busca de soluções para problemas, de modo a identificar 

aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada 

questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo 

com eles. 

Capítulo 9 – Triângulos 

Objetivos específicos  Identificar os elementos de um triângulo.  

 Classificar triângulos quanto à medida de seus lados e de seus 

ângulos internos. 

 Construir triângulos.  

 Compreender a relação entre as medidas dos ângulos internos e as 

medidas dos ângulos externos de um triângulo. 

 Identificar figuras congruentes. 

 Reconhecer os casos de congruência de triângulos. 

 Reconhecer e construir a mediana, a mediatriz, a altura e a bissetriz 

de um triângulo. 

 Identificar pontos notáveis de um triângulo. 

 Resolver problemas aplicando os conceitos de mediatriz e bissetriz 

como lugares geométricos. 

Objetos de conhecimento  Construções geométricas: ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos 

regulares. 

 Mediatriz e bissetriz como lugares geométricos: construção e 

problemas. 

Habilidades  EF08MA15: Construir, utilizando instrumentos de desenho ou 

softwares de geometria dinâmica, mediatriz, bissetriz, ângulos de 

90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares. 

 EF08MA17: Aplicar os conceitos de mediatriz e bissetriz como 

lugares geométricos na resolução de problemas. 

Competências   Competência geral 2: Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à 

abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, 

a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar 

causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e 

criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos 

das diferentes áreas. 
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 Competência específica de Matemática 5: Utilizar processos e 

ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, 

para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras 

áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados. 

 

Ao longo desse bimestre, são sugeridas práticas didático-pedagógicas que podem ser aplicadas em 

sala de aula para os alunos desenvolverem as habilidades planejadas. O quadro a seguir apresenta 

algumas dessas práticas. 

 

Práticas didático-pedagógicas propostas para o bimestre 

 Atividades que envolvam cálculo mental, aproximações, estimativa ou arredondamento. 

 Atividades em que se utilize a calculadora. 

 Atividades que recorram à utilização de mapas. 

 Atividades que envolvam a leitura e a interpretação de gráficos. 

 Atividades que abordem situações do dia a dia. 

 Atividades de elaboração de questões e problemas. 

 Atividades que explorem a classificação de triângulos em equilátero, isósceles e escaleno. 

 Atividades que explorem a classificação de triângulos em retângulo, acutângulo e obtusângulo. 

 Atividades em que se utilize o transferidor para medir ângulos internos de um triângulo, 

classificando-o como retângulo, acutângulo ou obtusângulo. 

 Atividades que abordem as medidas dos ângulos internos de um triângulo. 

 Atividades que envolvam pontos notáveis de um triângulo. 

 Atividades que explorem a utilização de malha quadriculada. 

 Atividades que envolvam os cálculos de porcentagem. 

 Atividades que trabalhem a apresentação de dados reais por meio de tabelas e gráficos. 

 Atividades que explorem gráficos de barras, de colunas simples, de colunas duplas, pictóricos, 

de linhas e de setores. 

 Atividades que envolvam grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais e 

não proporcionais. 

 Atividades que envolvam construções geométricas com régua, compasso, esquadro ou 

transferidor. 

 

Para que o processo de ensino e aprendizagem tenha resultados satisfatórios, a gestão do tempo e 

do espaço e a organização dos alunos podem ser um diferencial fundamental para o alcance dos 

objetivos pretendidos. Em relação às práticas didático-pedagógicas sugeridas, essa gestão pode 

colaborar com o sucesso dessas práticas, podendo levar o professor a concluir tudo o que planejou no 

tempo esperado e ainda corrigir rotas necessárias para que os alunos desenvolvam suas 

aprendizagens. Para auxiliar essa gestão, possibilitar o cumprimento da proposta curricular da escola e 

o desenvolvimento dos alunos, algumas ações são sugeridas a seguir. 

 Os planejamentos diário ou semanal podem contribuir na organização do tempo e das atividades 

como um todo. Nesse sentido, um diário de classe pode auxiliá-lo, pois nele é possível registrar todo 

o planejamento e outros detalhes importantes, como os materiais que serão necessários, as 

perguntas que poderão ser feitas, além de registrar observações que poderão ser utilizadas para a 
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melhoria de próximos planejamentos, inclusive em relação a imprevistos e problemas com a 

estimativa do tempo, por exemplo. 

 Se possível, investigue com antecedência o que alunos sabem sobre o assunto que será trabalhado. 

Essa ação poderá contribuir na escolha de estratégias que despertarão o interesse deles. 

 Ao propor atividades individuais, é importante conhecer o ritmo de cada aluno, pois, caso algum 

aluno termine a atividade antes dos demais, é interessante ter algo já preparado, de modo que esse 

aluno não fique desocupado. 

 Nas atividades em grupo, em um primeiro momento é possível permitir que os próprios alunos 

formem os grupos. A formação dos grupos dessa maneira pode ser conveniente para analisar o 

andamento da atividade em cada um dos grupos e a participação de cada integrante. Essa ação 

pode dar subsídios para você planejar as próximas atividades em grupo, pois é possível, por 

exemplo, partir das observações feitas anteriormente e solicitar de vez em quando a troca dos 

integrantes, formando assim grupos heterogêneos que possibilitarão a troca de conhecimentos e a 

interação entre todos da turma.  

 Independente do tipo de atividade, individual ou em grupo, é importante conversar com os alunos 

antecipadamente sobre o tempo esperado para conclui-la. Nessa estimativa de tempo, sempre leve 

em consideração os horários de intervalos. Após o tempo esperado, é importante verificar se a 

atividade foi finalizada ou não. Caso não tenha sido finalizada no tempo esperado, verifique se é 

possível concluir a atividade em casa, mas lembre-se de retomá-la no dia seguinte para garantir que 

todos tenham concluído. 

 No caso de atividades que necessitam de materiais, é fundamental providenciá-los com 

antecedência, de modo que o tempo de duração previsto para a atividade ocorra o mais próximo 

possível do estimado. Dependendo dos materiais, você pode providenciá-los ou solicitar aos alunos 

que providenciem. Lembre-se de solicitar com antecedência, de modo que todos tragam os 

materiais no dia combinado.  

 A organização das carteiras e dos alunos deve ser pensada de acordo com o tipo de atividade que foi 

planejada. Atividades com as carteiras organizadas individualmente, por exemplo, podem colaborar 

para verificar o desenvolvimento individual dos alunos. Atividades com as carteiras organizadas em 

duplas ou em pequenos grupos podem colaborar com a troca de ideias, de conhecimentos e de 

experiências. Também é uma organização propícia para o trabalho com jogos e outras atividades 

mais dinâmicas. Já a organização das carteiras em U, pode colaborar com atividades de debates, 

troca de opiniões, registros coletivos, seminários, entre outras. Em qualquer tipo de disposição das 

carteiras e dos alunos, o tempo para organizá-las deve ser considerado na estimativa de tempo  

das aulas. 
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Atividades recorrentes propostas para o 

bimestre 
Neste momento são elencadas algumas atividades recorrentes que podem auxiliar no 

desenvolvimento das habilidades sugeridas para este bimestre. Essas sugestões são acompanhadas de 

orientações que auxiliam em sua aplicação em sala de aula e de exemplos de habilidades que podem 

ser desenvolvidas.  

 

Atividades com quadros, tabelas e gráficos 
Em seu dia a dia, os alunos irão deparar-se com situações em que precisarão interpretar dados e 

informações contidas em quadros, tabelas e gráficos de vários tipos. Esses recursos podem ser 

encontrados em diversos lugares, como jornais, revistas, livros, televisão e internet. É papel do 

professor capacitar o aluno para interpretar os dados fornecidos em tais meios. 

 

Atividades de elaboração de questões e problemas 
Ao elaborar questões e problemas com base em seus conhecimentos prévios ou conhecimentos 

construídos no decorrer das atividades, os alunos poderão desenvolver um olhar mais crítico e 

aprofundado sobre o conteúdo tratado. Como as atividades desse tipo são abertas, elas possibilitam 

que os alunos sigam diferentes caminhos, e isso abre espaço para que façam relações com outros 

conteúdos e contextos de sua preferência. Uma vantagem desse tipo de atividade é a possibilidade de 

abordar a Competência Geral 2 da BNCC, enriquecendo a capacidade criativa dos alunos e permitindo 

que eles façam relações entre os seus conhecimentos, buscando na memória o que pode e o que não 

pode ser solicitado no enunciado. 

 

Dica(s) para desenvolver a atividade Exemplo  

Ao trabalhar com atividades que envolvem a 

construção de gráficos, questione os alunos sobre 

qual tipo seria mais ou menos adequado ou até 

inadequado, para representar a situação 

proposta. Dessa maneira, eles poderão comparar 

e relacionar as características e finalidades de 

cada tipo de gráfico. 

Atividades nas quais os alunos devem interpretar 

informações apresentadas em gráficos ou 

construir gráficos de diferentes tipos para 

organizar dados de uma pesquisa possibilitam o 

desenvolvimento da habilidade EF08MA23, ao 

levá-los a exercitar a capacidade de avaliar a 

adequação de diferentes tipos de gráficos para 

representar um conjunto de dados.  

Dica(s) para desenvolver a atividade Exemplo  

Eventualmente, ao trabalhar atividades que 

envolvem elaboração de problemas pelos alunos, 

escolha um ou dois problemas, que considerar 

conveniente, para serem resolvidos pela turma 

toda. Essa prática pode despertar nos alunos um 

maior engajamento em atividades desse tipo. 

Algumas atividades propõem a elaboração de 

problemas envolvendo conceitos de porcentagem 

e grandezas diretamente ou inversamente 

proporcionais, possibilitando o desenvolvimento 

das habilidades EF08MA04 e EF08MA13. 
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Atividades com malha quadriculada 
A malha quadriculada, por ser uma ferramenta simples e de fácil acesso, torna-se um item 

imprescindível para as aulas de Matemática. Seu uso apresenta diversas finalidades, como a 

construção de gráficos, de mosaicos, a marcação de pontos junto a um plano cartesiano, a ampliação, 

a redução e a reprodução de figuras e a elaboração de figuras simétricas. 

 

  

Dica(s) para desenvolver a atividade Exemplo  

Providencie, com antecedência, algumas malhas 

quadriculadas para os alunos. Para algumas 

atividades, providencie malhas com a 

representação do plano cartesiano. 

Atividades em que os alunos utilizem a malha 

quadriculada para construir um gráfico que 

represente a relação entre duas grandezas 

permitem o desenvolvimento da habilidade 

EF08MA12. 
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Objetivos e habilidades essenciais para o aluno 

avançar nos estudos 
Os momentos de acompanhamento das aprendizagens dos alunos devem ser constantes, 

principalmente por proporcionar ao professor uma aproximação e uma interação com seus alunos, 

possibilitando a verificação do que eles aprenderam e de como aprenderam. Nesses momentos, as 

conversas com os alunos são essenciais para que o processo de ensino e aprendizagem tenha 

resultado satisfatório, pois, por meio dessas conversas, o professor poderá entender como o aluno 

raciocinou para chegar a certa resposta e quais foram as estratégias utilizadas para resolver os 

problemas sugeridos, propondo, assim, outras estratégias de ensino ou outras abordagens que 

auxiliem no processo de aprendizagem do aluno.  

Os alunos possuem ritmos diferentes de aprendizagem. Alguns atingirão a compreensão necessária 

com a primeira estratégia utilizada para o ensino; outros, porém, poderão necessitar de diferentes 

estratégias de ensino para desenvolver suas aprendizagens. É importante que o professor fique atento 

a essas diferenças, de modo que suas estratégias de ensino sejam diversificadas e atendam também 

àqueles alunos que necessitam de maior atenção e explicações para atingir os objetivos essenciais. 

Algumas ações podem colaborar com o acompanhamento das aprendizagens dos alunos, 

auxiliando, por exemplo, na revisão de estratégias que podem ser repensadas com o objetivo de que 

todos tenham êxito. Veja a seguir uma breve explicação dessas ações. 

Sondagem: é o momento de investigar o conhecimento prévio dos alunos, verificando o que trazem 

de conhecimento a respeito do assunto que será desenvolvido. Essa investigação é relevante para 

continuar o trabalho com os assuntos. 

Acompanhamento: o acompanhamento precisa ser constante, diário se for possível. Uma maneira 

de fazer esse acompanhamento é solicitar ao aluno, por exemplo, que explique como resolveu 

determinada atividade, de modo que você possa entender seu raciocínio e, sempre que necessário, 

ajudá-lo a buscar novas estratégias.  

Verificação: após a realização das atividades, é interessante solicitar aos alunos que expliquem seu 

raciocínio. O intuito nesse momento é verificar se as estratégias escolhidas estão sendo 

compreendidas ou se alguns alunos apresentam dificuldades que necessitam de alguma intervenção.  

Interferência pedagógica: o acompanhamento e a verificação das aprendizagens podem indicar 

possíveis “falhas” no decorrer do processo de ensino e aprendizagem. Caso isso aconteça, pode ser 

necessário que as estratégias de ensino sejam revistas, o que demandará mudanças às vezes bastante 

significativas. 

Retomada: é o momento em que todo o percurso poderá ser revisto, de modo que, em alguns 

casos, seja necessário voltar ao planejamento, ou rever registros feitos pelos alunos e por você no 

decorrer das atividades, ou ainda excluir, incluir ou adaptar o que for necessário de acordo com as 

dificuldades que surgirem na sala de aula, entre outras decisões necessárias. 

Como dito anteriormente, o acompanhamento das aprendizagens dos alunos deve ser constante. 

Além disso, deve considerar as habilidades descritas na BNCC para cada ano. Essas habilidades 

relacionam-se com objetivos essenciais que precisam ser garantidos aos alunos. 

De acordo com o que preconiza a BNCC, a seguir, são elencados objetivos essenciais do 3º bimestre 

e suas respectivas habilidades da BNCC. Esses objetivos essenciais podem ser considerados pelo 

professor para que os alunos possam avançar em suas aprendizagens, sem maiores dificuldades, para 
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o bimestre seguinte. É importante ressaltar que esses objetivos podem ser adequados de acordo com 

a proposta curricular da escola. 

 

Objetivos essenciais Habilidades da BNCC 

Reconhecer e identificar grandezas diretamente 

proporcionais, inversamente proporcionais e não 

proporcionais. 

 EF08MA12: Identificar a natureza da variação 

de duas grandezas, diretamente, inversamente 

proporcionais ou não proporcionais, 

expressando a relação existente por meio de 

sentença algébrica e representá-la no plano 

cartesiano. 

Compreender e utilizar a regra de três como um 

método de resolver problemas que envolvam 

grandezas proporcionais. 

 EF08MA13: Resolver e elaborar problemas que 

envolvam grandezas diretamente ou 

inversamente proporcionais, por meio de 

estratégias variadas. 

Interpretar dados representados em diferentes 

tipos de gráficos e tabelas. 

 EF08MA23: Avaliar a adequação de diferentes 

tipos de gráficos para representar um conjunto 

de dados de uma pesquisa. 

Calcular a média aritmética, a moda e a mediana 

de um conjunto de valores. 

 EF08MA25: Obter os valores de medidas de 

tendência central de uma pesquisa estatística 

(média, moda e mediana) com a compreensão 

de seus significados e relacioná-los com a 

dispersão de dados, indicada pela amplitude. 

Realizar cálculos de probabilidade.  EF08MA22: Calcular a probabilidade de 

eventos, com base na construção do espaço 

amostral, utilizando o princípio multiplicativo, 

e reconhecer que a soma das probabilidades 

de todos os elementos do espaço amostral é 

igual a 1. 

Construir triângulos utilizando instrumentos de 

desenhos.  

 EF08MA15: Construir, utilizando instrumentos 

de desenho ou softwares de geometria 

dinâmica, mediatriz, bissetriz, ângulos de 90°, 

60°, 45° e 30° e polígonos regulares. 
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Sugestões de fontes de pesquisa e consulta 
 

Sugestões para o aluno 
BUESCU, Jorge. Primos gemeos, triângulos curvos e outras histórias de matemática. Rio de Janeiro: 

Gradiva, 2014. 

CAPPARELLI, Sérgio. A casa de Euclides: elementos de geometria poética. Cidade: L&PM, 2013. 

GENOVA, Carlos. Origami: Darwin e os triângulos mágicos. São Paulo: Escrituras, 2011. 

GILMORE, Robert. Alice no país do quantum. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. 

O HOMEM que mudou o jogo. Direção de Bennett Miller. Estados Unidos: Columbia Tristar Buena Vista 

Films of Brasil Ltda., 2011. 

RUMSEY, Deborah. Estatística para leigos. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009. 

SMULLYAN, Raymond. Alice no país dos enigmas. Rio de Janeiro: Zahar, 2000. 

STANGROOM, Jeremy. O enigma de Einstein: desafios lógicos para exercitar sua mente e testar sua 

inteligência. Tradução de Marcos Malvezzi Leal. São Paulo: Marco zero, 2010. 

STEWART, Ian. Mania de matemática 2: novos enigmas e desafios matemáticos. Rio de Janeiro:  

Zahar, 2009. 

ZASLAVSKY, Claudia. Criatividade e confiança em Matemática: desenvolvendo o senso numérico. 

Cidade: Artmed, 2008. 

 

Sugestões para o professor 
A GRANDE aposta. Direção de Adam Mckay. Estados Unidos: Paramount Pictures Brasil Distribuidora de 

Filmes Ltda., 2015. 

DOCZI, Gyorgy. O Poder dos limites: harmonias e proporções na natureza, arte e arquitetura. São Paulo: 

Mercuryo, 2012. 

GOMES, Carlos A. Introdução à combinatória e probabilidade. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2015. 

HAZZAN, Samuel. Fundamentos de matemática elementar: combinatória, probabilidade. São Paulo: 

Atual, 2013. 

LEITE, Álvaro Emílio. Equações e regra de três. Curitiba: Intersaberes, 2014. 

MARCONI, Marina de Andrade. Técnicas de pesquisa planejamento e execução de pesquisa: 

amostragem e técnicas de pesquisa, elaboração e interpretação de dados. São Paulo: Atlas, 2017. 

MLODINOW, Leonard. O andar do bêbado: como o acaso determina nossas vidas. Tradução de Diego 

Alfavaro. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. 

OLIVEIRA, Francisco Estevam Martins de. Estatística e probabilidade: com ênfase em exercícios 

resolvidos e propostos. Rio de Janeiro: LTC, 2017. 

QUEBRANDO a banca. Direção de Robert Luketic. Estados Unidos: Columbia Tristar Buena Vista Films 

of Brasil Ltda., 2008. 

STEIN, Carlos Efrain. Estatística descritiva e teoria das probabilidades. Santa Catarina: Edifurb, 2011. 
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Projeto integrador 

Tema: Os triângulos presentes nas construções 
 

Questão desafiadora 
Por que nas construções de monumentos e pontes, suas estruturas de sustentação são compostas 

por triângulos? 

 

Justificativa 
Em diversas situações do nosso cotidiano podemos observar a presença de figuras geométricas, 

por exemplo, em obras artísticas, em construções, em móveis, entre outros. No entanto, encontramos 

maior incidência do uso de triângulos em estruturas, como portões, andaimes, prateleiras. Por que 

esse formato é utilizado com maior frequência? Qual é o motivo da utilização recorrente dessa figura 

geométrica?   

Isso se justifica pelo fato de esse polígono apresentar uma maior rigidez com relação aos demais, 

ou seja, não é possível deformá-lo com facilidade, por tal razão ele é utilizado, principalmente, na 

carpintaria e na engenharia. O objetivo deste projeto é instigar os alunos a perceberem a rigidez do 

triângulo em diversas construções, por meio de um documentário e da confecção de uma treliça com 

materiais recicláveis.  

Objetivos 
 Instigar os alunos a perceberem a rigidez dos triângulos nas diversas construções e estruturas. 

 Compreender os conceitos de mediatriz e bissetriz nos triângulos. 

Componentes curriculares integrados 
 Matemática 

 Arte 

 Língua Portuguesa 

 

Objetos de 
conhecimento 

 Mediatriz e bissetriz como lugares geométricos: construção e 

problemas; 

 Contextos e práticas; 

 Elementos da linguagem; 

 Materialidades; 

 Estratégias de produção; 

Habilidades  EF08MA17: Aplicar os conceitos de mediatriz e bissetriz como lugares 

geométricos na resolução de problemas. 

 EF69AR01: Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes 

visuais tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas brasileiros 

e estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas 

e culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos 

e práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a 
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capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

 EF69AR04: Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, 

linha, forma, direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento 

etc.) na apreciação de diferentes produções artísticas. 

 EF69AR05: Experimentar e analisar diferentes formas de expressão 

artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, 

modelagem, instalação, vídeo, fotografia, performance etc.). 

 EF69LP37: Produzir roteiros para elaboração de vídeos de diferentes 

tipos (vlog científico, vídeo-minuto, programa de rádio, podcasts) para 

divulgação de conhecimentos científicos e resultados de pesquisa, 

tendo em vista seu contexto de produção, os elementos e a construção 

composicional dos roteiros. 

Competências gerais  CG1: Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos 

sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar 

a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de 

uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

 CG3: Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, 

das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas 

da produção artístico-cultural. 

 CG4: Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, 

como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como 

conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para 

se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 

sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao 

entendimento mútuo. 

 CG5: Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas 

diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, 

acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 

problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

 CG10: Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 

flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base 

em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

Temas contemporâneos  Educação ambiental. 

 Educação para o consumo. 

 Trabalho.  

Recursos necessários 
 Materiais recicláveis para a construção da treliça. 

 Projetor de imagens. 

 Barbante. 

 Tubo de cola. 

 Tesoura com pontas arredondadas. 

 Arame. 

 Aparelho que grave vídeo. 
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Produto final 
Os alunos farão um documentário que será disponibilizado para a comunidade, além da realização 

de testes e da construção de uma treliça com materiais recicláveis. 

 

Cronograma para desenvolvimento do projeto 
Considera-se cada aula com duração de aproximadamente 50 minutos. 

Duração do projeto 

1ª etapa 1 aula 

2ª etapa 2 aulas 

3ª etapa 3 aulas 

Etapa final 1 aula 

Avaliação 1 aula 

Total 8 aulas  

 

Etapas do projeto 

1ª etapa (1 aula: cerca de 50 minutos) 

Inicie a aula com a apresentação em slides com algumas imagens de construções arquitetônicas, 

cujas estruturas sejam compostas por triângulos, como a torre Eiffel em Paris, a ponte Golden Gate 

Bridge nos Estados Unidos, a Estação da Luz em São Paulo, entre outros monumentos. Baseando-se 

nessas imagens, realize oralmente alguns questionamentos aos alunos, possibilitando a reflexão a 

respeito da estrutura presente em cada uma delas: 

 o que podemos observar em relação à estrutura das construções apresentadas nas imagens? 

 qual figura geométrica aparece com frequência em cada uma das construções apresentadas?  

 em sua opinião, por que a maioria dessas estruturas possui tal formato? 

 em algumas estruturas metálicas, a referida figura geométrica não aparece tanto, mas está presente 

nas principais vigas e colunas de sustentação. Por que isso acontece? 

O objetivo desses questionamentos é favorecer a percepção de que os triângulos são utilizados nas 

construções por ser o polígono com a estrutura mais rígida em relação aos demais. Aproveite o 

momento para trabalhar com as habilidades EF69AR01 e EF69AR05 da BNCC em conjunto com o 

professor de Arte. 

Em seguida organize os alunos em grupos, solicitando que façam uma pesquisa. Oriente o 

desenvolvimento da referida pesquisa solicitando que eles observem monumentos e construções 

arquitetônicas da cidade que possuam triângulos em suas estruturas. Peça que registrem suas 

observações no caderno e as apresentem na próxima aula. 

 

2ª etapa (2 aulas: cerca de 150 minutos) 

Com a pesquisa realizada, cada um dos grupos desenvolverá um roteiro que será a base para a 

produção de um documentário educativo de curta metragem (duração de 15 a 20 minutos), conforme 
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é trabalhado na habilidade EF69LP37 da BNCC, a respeito das construções históricas da cidade, 

enfatizando o uso do triângulo na composição da estrutura de cada uma.   

Para o desenvolvimento do roteiro é importante identificar alguns pontos como: 

 respeitar o tema do documentário. 

 atentar ao  uso correto da linguagem. 

 respeitar o tempo de duração estipulado para o documentário. 

Durante a produção do roteiro, sugira o auxílio do professor de Língua Portuguesa para supervisão 

e intervenções necessárias para a orientação dos alunos. 

 

3ª etapa (3 aulas: cerca de 150 minutos) 

Nessa etapa, serão exploradas a utilização e a importância das treliças em certas estruturas. Para 

tanto, realize um diálogo com os alunos aplicando oralmente os seguintes questionamentos. 

 Você conhece o conceito de treliça?  

 Em quais situações do nosso cotidiano podemos observar a presença de treliças? 

 Em sua opinião, qual a importância da treliça nas construções? 

Caso muitos alunos desconheçam o que é uma treliça, explique que é uma estrutura reticulada, 

feita da combinação de barras entrelaçadas, utilizada na construção de pontes, portas, portões, 

estruturas de telhados, entre outros. 

Em seguida, organize os alunos em grupos. Solicite que realizem uma pesquisa sobre a maneira e 

os materiais necessários para a construção de uma ponte com treliças. Caso os alunos tenham 

dificuldades para encontrarem informações referentes à lista de materiais e à construção da ponte de 

treliça, oriente a utilização das referências complementares sugeridas ao final deste projeto.   

As treliças são estruturas geralmente utilizadas na construção civil e têm formatos triangulares, 

cujas extremidades são unidas por pontos denominados nós. Antecipe uma pesquisa e apresente aos 

alunos algumas fotografias de imagens com o uso de treliças. 

Ao realizar a pesquisa referente à treliça, a habilidade EF69AR04 poderá ser explorada juntamente 

com o professor de Arte, visto que é uma habilidade que favorece uma percepção visual muito 

interessante para o desenvolvimento da sensibilidade artística dos alunos. Isso pode ser feito com a 

análise comparativa entre estruturas já conhecidas e as estruturas que serão produzidas pelos alunos.  

Depois disso, os alunos confeccionarão uma treliça com materiais recicláveis e realizarão alguns 

testes para verificar a sua rigidez. Ao longo da construção, explore os conceitos de bissetriz e 

mediatriz, conforme orienta a habilidade EF08MA17, dando a devida importância para tais conceitos 

no que tange à rigidez das estruturas. Depreenda, em conjunto com os alunos, as características de 

cada uma dessas construções geométricas. 

Para testar antecipadamente a rigidez das treliças, busque algumas sugestões na internet ou realize 

testes prévios. Inicie o trabalho com a turma averiguando a rigidez de construções que não possuem 

triângulos, demonstre que, quando inserido esse polígono, a construção torna-se rígida conforme o 

desejado (um portão simples que pode ser representado por palitos de sorvete, por exemplo, já 

ajudaria imensamente a compreensão dos alunos sobre o funcionamento desse conceito). 
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Etapa final (1 aula: cerca de 50 minutos) 

Defina com a direção da escola e com os demais professores que compõem este projeto como será 

feita a divulgação dos documentários produzidos pelos alunos (por meio de um seminário aberto à 

comunidade ou via mídias sociais da escola). O objetivo é que a comunidade conheça e compreenda 

as características desse tipo de construção.   

 

Avaliação de aprendizagem (1 aula: cerca de 50 minutos) 
A avaliação de aprendizagem é um processo contínuo. Selecione critérios que possam auxiliá-lo na 

avaliação, como: desenvolvimento das habilidades trabalhadas, respeito aos colegas, 

comprometimento com as atividades, sensibilização a partir do tema, entre outros. Fique atento a 

esses aspectos em todas as etapas e, se necessário, altere seu planejamento para auxiliar alunos que 

apresentarem dificuldades em determinados momentos. 

Se julgar conveniente, reproduza para os alunos a autoavaliação abaixo, de modo que eles também 

possam refletir sobre o seu desempenho ao longo do projeto. 

 Auxiliei meus colegas nas atividades propostas? 

 Reconheci a importância do tema abordado no projeto? 

 Respeitei a opinião dos colegas? 

 Fui responsável com os prazos estipulados no projeto? 

 Compreendi a importância das estruturas triangulares para a construção civil? 

 O que eu mais gostei ao produzir este projeto? 

 Como este projeto impactou a comunidade escolar em que vivo/atuo? 

 

Referências complementares 
ADEODATO, Sérgio. A arte da reciclagem. São Paulo: Horizonte, 2008.  

MAGALÃES, J. R. M.; MALITE, M. Treliças metálicas espaciais: alguns aspectos relativos ao projeto e à 

construção. Cadernos de Engenharia de Estruturas (no 4). USP/São Carlos, 1998. Disponível em: 

<http://www.set.eesc.usp.br/cadernos/nova_versao/pdf/cee4.pdf>. Acesso em: 8 set. 2018. 
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