
 
 

 

Matemática – 8º ano – 3º bimestre 

Plano de desenvolvimento 
 

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 
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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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