
 

 

Material Digital do Professor 

Matemática – 7º ano 

2º bimestre – Sequência didática 2 

Triângulos em construções 

Público-alvo: 7o ano 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Capítulo 5 

 

Relevância para a aprendizagem 

Perceber o uso de formas geométricas em construções permite aos alunos ampliar a visão a 

respeito da Matemática e das suas inúmeras aplicações. Apresentar estruturas presentes no cotidiano, 

como tesouras de telhados e treliças, possibilita que os alunos reconheçam a importância de formas 

geométricas simples e do paralelismo, entre outros conceitos da Geometria. Além disso, comparar a 

rigidez de diferentes formas geométricas leva os alunos a concluir a importância das formas triangulares 

para obtenção de estruturas rígidas. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Explorar retas paralelas e concorrentes nas diversas construções. 

• Constatar a rigidez do triângulo. 

• Identificar formas geométricas em diversos tipos de construções. 

 

Material necessário 

• imagens de construções em que é possível identificar figuras geométricas 

• palitos de churrasco sem pontas afiadas ou de sorvete 

• cola 

• tesoura de pontas arredondadas 

• cartolina 

• canudos de papel (biodegradáveis) 

• linha 

• transferidor 

• imagens de tesouras de telhado 

• imagens de treliças 
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Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Simetrias de translação, rotação  
e reflexão.  

(EF07MA21) Reconhecer e construir figuras obtidas por simetrias de translação, 
rotação e reflexão, usando instrumentos de desenho ou softwares de geometria 
dinâmica e vincular esse estudo a representações planas de obras de arte, 
elementos arquitetônicos, entre outros. 

Triângulos: construção, condição de 
existência e soma das medidas dos 
ângulos internos. 

(EF07MA25) Reconhecer a rigidez geométrica dos triângulos e suas aplicações, 
como na construção de estruturas arquitetônicas (telhados, estruturas metálicas  
e outras) ou nas artes plásticas 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Formas geométricas em construções 

Duração: 50 minutos 
Local: sala de aula 
Organização dos alunos: em roda 
Recursos e/ou material necessário: imagens de construções em que é possível identificar formas geométricas 
bidimensionais e tridimensionais, computador e projetor, se necessário 

Organize os alunos em roda e inicie a aula questionando se eles percebem a presença de formas 

geométricas em construções ou se relacionam o formato de algum tipo de construção a formas 

geométricas. Peça aos alunos que citem alguns exemplos, como: formato de prédios, torres, cúpulas de 

igrejas, etc. À medida que forem citando exemplos, questione-os a respeito de a quais formas eles estão 

se referindo. Eles podem associar o formato de prédios à paralelepípedos ou retângulos, o formato de 

torres a pirâmides ou triângulos, o formato de cúpulas de igrejas a pirâmides ou semiesferas, etc.  

Apresente algumas imagens de construções por meio de fotos impressas, recortes de revistas 

ou projetando-as de um computador e peça aos alunos que observem e apontem todas as formas 

geométricas, bidimensionais ou tridimensionais, que conseguirem identificar nessas imagens. Deixe 

para o final algumas imagens mostrando tesouras de telhados e treliças. Pergunte a eles qual a forma 

geométrica predominante nesse tipo de estrutura.  

Finalize a aula destacando o tipo de estrutura que os carpinteiros chamam de tesoura. Solicite 

aos alunos que pesquisem imagens de tesouras de telhados e exemplos de onde esse tipo de estrutura 

é utilizado. Peça a eles que tragam algumas imagens e informações para a próxima aula. Essa pesquisa 

não precisa ser muito formal, ou seja, eles podem fazer as anotações e colar as imagens no caderno, 

sem a necessidade de organizar essas informações em uma folha à parte para entregar.  
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Aula 2 – Tesouras em construções 

Duração: 50 minutos 
Local: sala de aula 
Organização dos alunos: em trios 
Recursos e/ou material necessário: palitos de churrasco sem pontas afiadas ou de sorvete (um conjunto com 20 palitos 
para cada trio), cola, tesoura de pontas arredondadas, cartolina (uma para cada trio), transferidor, imagens com tipos 
de tesouras de construção pesquisadas pelo professor (um diferente para cada grupo), lápis e borracha 

Atividade 1: Tipos e características de tesouras (20 minutos) 

Inicie a aula organizando os alunos em trios. Peça que compartilhem entre si os resultados das 

pesquisas e que comparem o que há em comum e o que há de diferente no que pesquisaram. Peça, 

também, que identifiquem retas paralelas e retas concorrentes presentes nesses tipos de estrutura, e 

os ângulos formados por elas. Eles podem medir esses ângulos com o auxílio de um transferidor. A 

imagem a seguir mostra os três ângulos que podem ser encontrados em um dos tipos de tesoura que 

os alunos possivelmente pesquisaram. Portanto, os alunos podem medir os ângulos α, β e γ utilizando 

o transferidor. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora. 

 

Peça aos trios que compartilhem os resultados das pesquisas com o restante da turma e que 

anotem na lousa os diferentes tipos de tesoura encontrados. Eles podem encontrar alguns tipos de 

tesoura como os indicados a seguir:  

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora. 

 

 Tesoura simples Tesoura simples com asnas 

 

 Tesoura sem linha Tesoura com tirantes e escoras 
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Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora. 

 

Tesoura com lanternim 

Atividade 2: Construção de tesouras com palitos (30 minutos)  

Recolha as imagens dos diferentes tipos de tesoura selecionadas previamente pelos alunos. 

Distribua essas imagens de forma que cada trio receba um tipo diferente de tesoura. Forneça a cada 

trio um conjunto de palitos de churrasco sem pontas afiadas ou de sorvete e uma cartolina. Peça aos 

trios que utilizem os palitos para construir sobre a cartolina o tipo de tesoura fornecido a eles e que 

montem um cartaz. Eles podem inicialmente desenhar a estrutura desejada sobre a cartolina e depois 

colar sobre esse desenho os palitos, ou simplesmente planejar a estrutura com os palitos e depois colá-

los sobre a cartolina, de acordo com esse planejamento.  

Peça aos trios que acrescentem na cartolina as informações encontradas a respeito do tipo de 

tesoura construído. Por exemplo: nome do tipo de tesoura, principais características identificadas por 

eles, etc. Para finalizar, peça aos trios que apresentem suas construções para os demais e fixe esses 

cartazes em um local visível a todos. 

 

Aula 3 – Construção de treliças 

Duração: 50 minutos 
Local: sala de aula 
Organização dos alunos: em quartetos 
Recursos e/ou material necessário: canudos de papel (biodegradáveis), linha, imagens de alguns tipos de treliça 
(selecionadas pelo professor), palitos 

Atividade 1: Tipos e características de treliças (10 minutos) 

Inicie a aula apresentando aos alunos alguns tipos de treliça e comentando rapidamente sobre 

suas características. Você pode citar os seguintes tipos de treliça:  
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Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora. 

 

 Treliça Belga Treliça Fink 

 

 
 Treliça Howe Treliça Pratt 

Comente também sobre a utilização desse tipo de estrutura na construção de pontes, galpões, 

terminais rodoviários, ginásios poliesportivos, etc. 

Atividade 2: Construção de pontes de treliças (30 minutos) 

Organize os alunos em quartetos, distribua canudos e linha para os grupos. Peça aos alunos 

que construam estruturas com diferentes formas geométricas, como quadrados, triângulos, retângulos, 

pentágonos, etc. Eles podem amarrar os canudos de forma conveniente ou passar a linha por dentro 

dos canudos. Peça a eles que guardem essas formas para serem utilizadas ao fim da aula. 

Distribua imagens de tipos de treliça para os grupos, ou projete-as para que todos possam ver. 

Cada grupo deverá construir uma ponte de treliça utilizando os palitos. Relembre com eles alguns 

conceitos, como a definição de retas paralelas e algumas das suas características. Em seguida, ressalte a 

importância de manter a equidistância das retas paralelas presentes na estrutura. Além disso, relembre 

o conceito de simetria e peça a eles que a identifiquem nesse tipo de estrutura. Acompanhe as construções 

realizadas pelos alunos, alertando-os para que mantenham a simetria durante todas as etapas de 

construção. Peça a cada quarteto que teste a rigidez de suas pontes de treliça, tentando manuseá-las.  

Atividade 3: Rigidez dos triângulos (10 minutos) 

Peça aos alunos que testem a rigidez das formas geométricas construídas na atividade 2. Eles 

devem perceber que apenas as estruturas triangulares são rígidas, as demais não.  

Incentive os alunos a circular pela sala observando as construções feitas pelos grupos e 

promova testes para avaliar as pontes mais resistentes. Para tanto é possível colocar objetos de 

diferentes pesos em cima das pontes, por exemplo, alguns itens do material escolar. 

Por fim, incentive os alunos a justificar o fato de algumas pontes apresentarem maior 

resistência do que outras e promova uma discussão a respeito da rigidez dos triângulos e da sua relação 

com as formas presentes na estrutura das treliças. 
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Aferição do objetivo de aprendizagem 

Durante todas as etapas das atividades, procure observar a participação dos alunos e avaliar 

os conhecimentos que estão adquirindo. Para tanto, faça anotações a respeito da participação de cada 

um nas discussões e na realização das atividades em grupo. Avalie a capacidade que os alunos  

apresentam de reconhecer formas geométricas em construções, reproduzir estruturas por meio da 

observação de imagens, além da habilidade de trabalhar em equipe. Procure recolher os registros  

de observações produzidos pelos grupos e avalie também as estruturas construídas, no plano 

bidimensional e no tridimensional.  

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Alice estava brincando de construir formas geométricas utilizando palitos de sorvete e tachinhas. 
Ela conseguiu construir as seguintes formas: 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora. 

 

Com base nessas imagens, responda: 

a) Qual(is) das formas construídas por Alice apresenta(m) estrutura rígida? 

b) Como podemos tornar rígidas as formas com estruturas flexíveis? 

2. A imagem a seguir apresenta um tipo de treliça bastante utilizado em construções: 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora. 

 

Observando as formas que compõem essa estrutura: 

a) Identifique dois pares de segmentos de reta paralelos nessa imagem. 

b) Quantos triângulos podemos identificar nessa imagem? 

c) Por que temos a presença de tantos triângulos nessa estrutura? 
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Gabarito das questões 

1.  
a) Apenas a imagem I (note que a forma III, apesar de ser um triângulo, não é rígida pois seus 

lados apresentam pontos de articulação). 

b) Podemos tornar rígidas as formas II e III fixando novos palitos de modo a construir triângulos 

sobre suas estruturas. 

2.  
a) Observando essa imagem, podemos destacar alguns pares de segmentos de reta paralelos: 

o par de segmentos de reta destacados em vermelho (horizontais), o par de segmentos de 

reta destacados em verde (verticais), entre outros. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora. 

 

b) Nessa imagem, podemos observar três tipos diferentes de triângulos, I, II e III, destacados  

a seguir: 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora. 

 

Note que na imagem podemos identificar 3 triângulos do tipo I, 10 triângulos do tipo II e 
2 triângulos do tipo III. Portanto, ao todo podemos identificar 15 triângulos nessa imagem. 

c) Porque os triângulos são formas rígidas, ou seja, não permitem flexibilidade, o que torna a 

estrutura mais rígida.  


