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Trilha com teorema de Pitágoras 
 

Objetos de conhecimento Habilidades 

 Relações métricas no triângulo retângulo. 

 Teorema de Pitágoras: verificações 

experimentais e demonstração. 

 Retas paralelas cortadas por transversais: 

teoremas de proporcionalidade e verificações 

experimentais. 

 (EF09MA13) Demonstrar relações métricas do 

triângulo retângulo, entre elas o teorema de 

Pitágoras, utilizando, inclusive, a semelhança 

de triângulos. 

 (EF09MA14) Resolver e elaborar problemas de 

aplicação do teorema de Pitágoras ou das 

relações de proporcionalidade envolvendo 

retas paralelas cortadas por secantes. 

Objetivos 

 Conhecer o teorema de Pitágoras. 

 Relacionar as medidas das áreas dos quadrados construídos a partir dos lados de um triângulo 

retângulo e, assim, construir formalmente o conceito do teorema de Pitágoras, compreendendo sua 

dedução geométrica. 

 Compreender a relação entre a medida de comprimento da hipotenusa e dos catetos abordada no 

teorema de Pitágoras. 

 Analisar e resolver problemas por meio do emprego do teorema de Pitágoras. 

Recursos utilizados 

 Projetor de imagens 

 Imagens de porteiras ou outras construções em 

que é possível identificar formas que lembram 

o triângulo retângulo em sua estrutura. 

 Figuras representando triângulos retângulos, 

cujo comprimento dos lados mede 3, 4 e 5 

unidades de comprimento. 

 Figuras representando quadrados cuja medida 

do comprimento do lado é uma unidade de 

comprimento. 

 Folhas impressas contendo os problemas a 

serem resolvidos. 

 Tabuleiros de trilha. 

 Marcadores de cores diferentes. 

 Dados. 

 Giz. 

 Lousa. 

 Caderno. 

 Lápis grafite ou lapiseira. 

 

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

 

Desenvolvimento da sequência didática 

1ª etapa (1 aula: em média 50 minutos) 
Nesta etapa, o objetivo é investigar os conhecimentos prévios dos alunos a respeito dos triângulos 

retângulos e suas relações métricas, abordando também sua utilização em algumas construções.  

Para isso, providencie antecipadamente um projetor, além de imagens de porteiras e outras 

construções em que é possível identificar formas que lembram o triângulo retângulo em sua estrutura. 
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Atividade 1 

Inicie a aula questionando os alunos a respeito do que caracteriza um triângulo retângulo, quais 

lados representam os catetos e qual lado representa a hipotenusa. Solicite a alguns alunos que 

representem na lousa triângulos retângulos, destacando seus elementos. Caso apresentem 

dificuldades nessas indicações, apresente-os um exemplo, destacando os catetos, a hipotenusa e o 

ângulo reto. 

Após essa retomada de conteúdos, converse com os alunos a respeito de formas que lembram 

triângulos retângulos nas construções e nas diversas estruturas. Comente que é possível identificar 

essas formas em uma porteira de fazenda, por exemplo. Para aqueles que nunca viram ou não sabem 

o que é uma porteira, ou então não recordam da estrutura desse objeto, apresente, com o auxílio de 

um projetor, algumas imagens que auxiliem nessa exemplificação. Em seguida, oriente-os a construir 

em seus cadernos um esboço de uma porteira, solicitando que identifiquem as formas que lembram 

triângulos retângulos. Discuta a respeito desse tema com toda a turma, elencando na lousa outras 

construções que têm essas formas em sua estrutura. Se julgar conveniente, apresente aos alunos 

imagens dessas construções. 

 

2ª etapa (2 aulas: em média 100 minutos) 
Nesta etapa, o objetivo é propor aos alunos uma atividade prática por meio da qual eles possam 

deduzir geometricamente o teorema de Pitágoras utilizando material concreto. Para isso, providencie 

antecipadamente figuras com formato de: 

• quadrado cujo comprimento dos lados mede 1 unidade de comprimento; 

• triângulo retângulo cujo comprimento dos lados mede 3, 4 e 5 unidades de comprimento. 

Utilizando essas figuras, espera-se que os alunos possam construir um esquema semelhante ao da 

imagem a seguir. 

Ilustração: Bárbara Sarzi 
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Atividade 1 

Inicie a aula apresentando aos alunos uma breve introdução histórica a respeito de Pitágoras e seus 

estudos. Em seguida, organize-os em grupos de três ou quatro integrantes, distribuindo para cada 

grupo um conjunto de figuras que representem um triângulo retângulo e 50 quadrados, conforme as 

orientações anteriores.  

Em seguida, proponha o seguinte questionamento.  

• Qual a relação entre as medidas de comprimento dos lados do triângulo e a medida da área dos 

quadrados formados a partir desses lados?  

Disponibilize um tempo para que os alunos analisem e procurem construir a verificação geométrica 

do teorema de Pitágoras, conforme a figura apresentada. Acompanhe as ações realizadas pelos 

grupos, solicitando que registrem todas as discussões realizadas, os procedimentos adotados e as 

conclusões obtidas. Procure orientá-los por meio de questionamentos, evitando dar indicações diretas 

de quais procedimentos seguir.  

Após essa atividade, proponha uma discussão com toda a turma a respeito das conclusões obtidas, 

buscando sanar as dúvidas que possam ter surgido nesse processo. 

 

Atividade 2 

Conceitue o teorema de Pitágoras na lousa e peça aos alunos que copiem em seus cadernos. 

Procure relacionar esse conceito, agora sistematizado, à atividade de investigação desenvolvida 

anteriormente. Em seguida, entregue a cada aluno uma folha impressa contendo os problemas 

relacionados ao teorema de Pitágoras listados a seguir, que deverão ser resolvidos individualmente. 

Durante a resolução das atividades, acompanhe os procedimentos adotados pelos alunos, intervindo 

sempre que julgar necessário. 

1. Sabendo que um quadrado possui medida da área igual a 144 cm², determine a medida 

aproximada do comprimento de sua diagonal. 

Resposta: Se um quadrado possui medida da área igual a 144 cm², o seu lado terá comprimento medindo 12 cm, pois 

122 = 144. Assim, devemos determinar a medida do comprimento da diagonal de um quadrado cujo comprimento do lado 

mede 12 cm. 

Ilustração: Bárbara Sarzi 

 

Note na figura anterior que a diagonal divide o quadrado em dois triângulos retângulos, cuja hipotenusa corresponde à 

diagonal e os catetos aos lados do quadrado. Sendo d a medida do comprimento da diagonal, então, pelo teorema de 

Pitágoras: 

𝑑2 = 122 + 122 

𝑑2 = 144 + 144 

𝑑2 = 288 

𝑑 ≃ 16,97 

Logo, a medida do comprimento da diagonal desse quadrado é , aproximadamente, 16,97 cm. 
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2. Para a parte superior da fachada de um edifício, Marcos elaborou um projeto arquitetônico, 

conforme esquema a seguir. 

Ilustração: Bárbara Sarzi 

 

Determine o valor de h nesse projeto. 

Resposta: Temos que a fachada pode ser representada por dois triângulos retângulos congruentes, conforme ilustrado na 

imagem. Assim, pelo teorema de Pitágoras: 

ℎ2 + 22 = 32 

ℎ2 = 5 

ℎ ≃ 2,24 

Portanto, o valor de h é, aproximadamente, 2,24 m. 

Faça na lousa a correção dos problemas, discutindo com toda a turma a respeito das soluções 

propostas por eles e solucionando as dificuldades que possam ter surgido durante esse momento, 

retomando os conceitos estudados. Se julgar conveniente, aplique algumas atividades do livro do 

aluno com o intuito de fixar o conteúdo estudado. 

 

3ª etapa (2 aulas: em média 100 minutos) 
Esta etapa tem por objetivo verificar o que os alunos assimilaram sobre o teorema de Pitágoras 

por meio da aplicação de um jogo. Para isso, providencie antecipadamente tabuleiros suficientes para 

todas as equipes, os quais têm formato de triângulos retângulos e podem ser produzidos em 
cartolinas, marcadores com cores diferentes e dados. A seguir é apresentado um modelo de 
tabuleiro. 

Ilustração: Bárbara Sarzi 
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Atividade 1 

Para a aplicação do jogo, organize a turma em grupos com quatro integrantes cada. Entregue a 

cada grupo um conjunto contendo um tabuleiro da trilha, quatro marcadores com cores diferentes e 

dois dados. Em seguida, explique quais são as regras do jogo, conforme as orientações a seguir. 

 Todos os jogadores devem iniciar o jogo posicionando seus marcadores na casa de cor preta. 

 Cada jogador, na sua vez, lança os dois dados simultaneamente, os quais irão fornecer as medidas 

dos dois catetos de um triângulo retângulo. O jogador deve então calcular a medida da hipotenusa 

desse triângulo, empregando o teorema de Pitágoras, e então mover seu marcador no tabuleiro, no 

sentido horário, em uma quantidade de casas igual à parte inteira da medida da hipotenusa obtida. 

 Por exemplo, se o jogador sortear os números 3 e 5 no dado, então essas são as medidas dos 

catetos de um triângulo retângulo. Pelo teorema de Pitágoras, a medida da hipotenusa desse 

triângulo será igual a 5,83095. Logo, o jogador deverá mover seu marcador em 5 casas no sentido 

horário. 

 Se o jogador cair na casa amarela, ele volta uma casa e encerra sua jogada. 

 Se o jogador cair na casa verde, ele avança duas casas e encerra sua jogada. 

 Se o jogador cair na casa vermelha, ele fica uma rodada sem jogar. 

 Se o jogador cair na casa branca, ele avança uma casa e encerra sua jogada. 

 O vencedor será aquele que primeiro passar pela casa preta novamente. 

Ao finalizar as partidas, proponha um diálogo a respeito do jogo, instigando os alunos a comentar 

as situações vivenciadas e as dificuldades manifestadas durante o desenvolvimento da atividade. 

 

Avaliação 
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 o teorema de Pitágoras? 

É uma relação que associa as medidas de comprimento dos lados de um triângulo retângulo entre si, de modo que a soma 

dos quadrados das medidas de comprimento dos catetos é igual ao quadrado da medida de comprimento da hipotenusa. 

2. Em quais situações podemos empregar o teorema de Pitágoras para a resolução de problemas? 

Em situações que possam ser representadas por meio de triângulos retângulos e considerando o objetivo de calcular uma das 

medidas de comprimento dos lados desses triângulos a partir das outras duas medidas. 

 

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

de autoavaliação. 

 

Autoavaliação Sim Não 

Participei das discussões sobre triângulos retângulos e as relações métricas?   

Colaborei com meu grupo na atividade de investigação que envolvia o teorema de 

Pitágoras, participando da discussão proposta ao final? 
  

Participei do jogo proposto, seguindo corretamente às regras estabelecidas?   

 


