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Tema Genérico do Plano de Aula:   

ÂNGULOS E TRANSFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS (EF08MA15, EF08MA17, EF08MA18) 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

 Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações 
de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui 
para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, 
inclusive com impactos no mundo do trabalho.

 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.

 Desenvolver competências matemáticas relacionadas com ensino das artes visuais.

 Retomar a ampliar os conceitos de ângulos, medidas e classificação trabalhados em anos 
anteriores.

 • Identificar e conceituar ângulos complementares e suplementares aplicando suas propriedades 
na resolução de problemas.

 • Identificar e nomear ângulos consecutivos e adjacentes.

 • Reconhecer ângulos congruentes.

 • Reconhecer a bissetriz como a semirreta que divide o ângulo em duas partes iguais e utilizar 
esse conceito na resolução de problemas.

 • Compreender o conceito de ângulos opostos pelo vértice (opv) e resolver problemas 
envolvendo esse conceito.

 • Identificar o nomear os pares de ângulos formados por retas paralelas cortadas por 
transversais que são: ângulos correspondentes, ângulos alternos internos ou externos e ângulos 
colaterais internos ou externos.

 • Aplicar as propriedades dos ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma 
transversal na resolução de problemas.

 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 diferentes registros e linguagens (gráficos, tabelas, esquemas, além de 
texto escrito na língua materna e outras linguagens para descrever algoritmos, como 
fluxogramas, e dados).



Objetos de Conhecimento 

 Transformações geométricas: simetrias de translação, reflexão e rotação 
 Construções geométricas: ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares 
 Mediatriz e bissetriz como lugares geométricos: construção e problemas 
 Identificar e nomear lados, vértices e ângulos, suas unidades e instrumentos de medida. 
 Verificar a soma interna dos ângulos de polígonos regulares. 
 Resolver situações que envolvam figuras geométricas, utilizando procedimentos de 

decomposição e composição, transformação, ampliação e redução. 

 Conhecer ângulos, suas unidades e instrumentos de medida. 

 Estimar medidas de amplitude e estabelecer relações entre diferentes unidades. 

 Desenhar figuras geométricas com base nas medidas de seus lados e/ou ângulos para 
identificar as propriedades de soma interna dos ângulos. 

 Resolver situações-problemas utilizando conceitos e procedimentos matemáticos. 

 Resolver problemas que envolvam ângulos e suas medidas. 

 Conhecer ângulos internos e polígonos. 

 Objeto de conhecimento Relações entre os componentes físicos naturais. 

 Apresentar a ocorrência do dia e da noite, bem como a variação das estações do ano a 
partir de movimentos de rotação e translação realizados pelo planeta. 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

 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. 
 EF08MA18 Reconhecer e construir figuras obtidas por composições de transformações 
geométricas (translação, reflexão e rotação), com o uso de instrumentos de desenho ou de 
softwares de geometria dinâmica 
 EF89LP24) Realizar pesquisa, estabelecendo o recorte das questões, usando fontes abertas e 
confiáveis. 
 (EF89LP27) Tecer considerações e formular problematizações pertinentes, em momentos 
oportunos, em situações de aulas, apresentação oral, seminário etc. 
 (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. 
 (EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no 

espaço 
 (EF69LP07) Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto de 
produção e circulação os enunciadores envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, a circulação, 
ao modo (escrito ou oral; imagem estática ou em movimento etc., à variedade linguística e/ou 
semiótica apropriada a esse contexto, à construção da textualidade relacionada às propriedades 
textuais e do gênero), utilizando estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, 
reescrita/redesign e avaliação de textos, para, com a ajuda do professor e a colaboração dos 
colegas, corrigir e aprimorar as produções realizadas, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, 
correções de concordância, ortografia, pontuação em textos e editando imagens, arquivos sonoros, 
fazendo cortes, acréscimos, ajustes, acrescentando/alterando efeitos, ordenamentos etc. 
(EF06GE03A) Descrever e caracterizar os movimentos de rotação e translação do planeta Terra, 
identificando as consequências desses movimentos (sucessão de dia e noite, as estações do ano e 
fusos horários). 
 (EF06CI14) Inferir que as mudanças na sombra de uma vara (gnômon), ao longo do dia e em 
diferentes períodos do ano, são uma evidência dos movimentos relativos entre a Terra e o Sol, que 
podem ser explicados por meio dos movimentos de rotação e translação da Terra e da inclinação de 
seu eixo de rotação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol. 
 (EF89LP03) Analisar textos de opinião (artigos de opinião, editoriais, cartas de leitores, 
comentários, posts de blog e de redes sociais, charges, memes, gifs etc.) e posicionar-se de forma 
crítica e fundamentada, ética e respeitosa frente a fatos e opiniões relacionados a esses textos. 



Materiais, tecnologias e recursos utilizados: 

 Computador/ celular com acesso à internet; caderno, régua, lápis, borracha, calculadora, 
compaço, esquadros, transferidores, folha em branco A4, livros para pesquisa. 

Aplicação /Fixação(exercícios): 

Aulas 1 e 2  

Ângulos: São duas semirretas que têm a mesma origem, no vértice, e são medidos em grau (º) ou 

em radiano (rad), de acordo com o Sistema Internacional. 
Tipos de Ângulos: Conforme as suas medidas, os ângulos são classificados em: agudo, reto, 
obtuso e raso. 

Agudo: O ângulo 
agudo mede menos do 
que 90º. (<90º) 

 

 

Reto: O ângulo reto 
mede o mesmo que 
90º (=90º). 

 

 

Obtuso: O ângulo 
obtuso mede mais do 
que 90º e menos do 
que 180º (90º >) 

 

 

 

Raso: O ângulo raso, 
também conhecido 
como meia  volta, 
mede o mesmo que 
180º ( = 180º). 

 

 

Como medir os ângulos? Para medir os ângulos, precisamos de um transferidor, um instrumento 

em círculo (360º) ou semicírculo (180º) que é dividido em graus, e seguir os seguintes passos: 
 Colocar o centro da base do transferidor sobre o vértice do ângulo. 
 Colocar o ponto que indica 0º do transferidor em um dos lados do ângulo. 
 O outro lado do ângulo apontará para a sua medida. 

O ângulo é a unidade de medida mais utilizada. Minuto e segundo são os seus múltiplos. 
Importa referir que 360º equivalem a 2 π rad. Assim, 180º equivalem a π rad. 

Ângulos Complementares: São aqueles que 
juntos medem 90º. 

 

 

30º + 60º = 90º, o que quer dizer que os ângulos 
se complementam mutuamente, 30º 
complementa o ângulo de 60º e vice-versa. 

Ângulos Suplementares: Ângulos 
suplementares são aqueles que juntos medem 
180º. 

 

 

135º + 45º = 180º Isso quer dizer que o ângulo 
de 135º é o suplemento do ângulo que mede 
45º Ao mesmo tempo, o ângulo de 45º é o 
suplemento do ângulo que mede 135º 

Ângulos Adjacentes: São aqueles que não têm pontos comuns, podem ser complementares ou 
suplementares. A soma dos ângulos adjacentes complementares é 90º. A soma dos ângulos 
adjacentes suplementares é 180º. Compare a diferença entre ângulos adjacentes com outros 
ângulos que possuem pontos internos em comum. 

 

AÔC e AÔB possuem pontos 
internos em comum. Logo, não 
são adjacentes. 

 

 

 

 

 

 

 

. 
AÔC e CÔB não possuem 
pontos internos em comum. 
Logo, são adjacentes 
complementares. 

 

AÔB e AÔC não possuem 
pontos internos em comum. 
Logo, são adjacentes 
suplementares. 

 



 

Ângulos Congruentes 

Ângulos congruentes são aqueles que têm a mesma medida. 

  

Ângulos Consecutivos 
Ângulos  consecutivos são 
aqueles que possuem  em 
comum um lado e um vértice. 

 

 
AÔC e CÔB têm em comum o 
vértice (O) e o lado (OC) 

 

Ângulos Opostos pelo Vértice 
Ângulos opostos pelo vértice 
(OPV) são aqueles cujos lados 
se opõem aos lados de outro 
ângulo. 

 

Agora vamos exercitar o que foi ensinado e testar o que aprendemos. 
1) O ângulo reto, também conhecido como ângulo de um quarto de volta, mede: 

a) 90° b) 180° c) 270° d) 360° 
2) O ângulo que mede menos de 90° e mais de 0° é chamado de: 

a) agudo b) raso c) reto d) obtuso 
3) Duas retas que não se cruzam, ou seja, permanece sempre à mesma distância uma da 
outra são chamadas de: 

a) concorrentes b) oblíquas c) paralelas d)perpendiculares 
4) O ângulo formado pelo ponteiro da hora e do minuto quando o relógio marca 3h mede: 

a) 30° b) 60° c) 90° d) 180° 
5) O ângulo formado pelo ponteiro da hora e do minuto em um relógio que marca 6h mede: 

a) 45° b) 90° c) 135° d) 180° 
6) O ângulo de 180° é chamado de: 

a) ângulo de um quarto de volta b) ângulo de meia volta 
c) ângulo de três quartos de volta d) ângulo de uma volta 

Aulas 3 e 4  

1) Classifique os ângulos apresentados 
nas figuras em agudo, obtuso ou reto: 

 

 

2) Construa um relógio de papelão para responder as questões abaixo. 
3) Responda: 
a) O menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 3 horas é um ângulo agudo, reto ou 
obtuso? 
b) O menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 2 horas é um ângulo agudo, reto ou 
obtuso? 
c) O menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 5 horas é um ângulo é um ângulo 
agudo, reto ou obtuso? 
 

4) Desenhe os ângulos pedidos em cada item. a) Ângulo reto. b) Ângulo agudo. c) Ângulo obtuso. 

 



 
5) O esquema a seguir representa um bairro de 
uma cidade. Observe-o e responda as 
questões: 

 

A) Escreva o nome de duas ruas paralelas à Rua 
México. 
................................................................................. 
................................................................................ 
B) Escreva o nome de duas ruas perpendiculares à 
Rua França. 
................................................................................ 
................................................................................ 

 

C) O nome de uma rua concorrente à Rua Brasil. 
................................................................................ 
................................................................................ 

Aula 5 
Movimentos da Terra: A Terra não é estática, portanto, está em constante 
movimentação. O planeta realiza diversos movimentos, como a rotação e a 
translação. Os movimentos da Terra são responsáveis por fenômenos 
astronômicos, como solstícios e equinócios, a existência do dia e da noite, a 
contagem do ano, entre outros. Entendê-los é fundamental para compreender a 
complexidade e dinamicidade do Universo. A Terra realiza diversos movimentos, 
contudo, nem todos produzem efeito direto em nossas vidas, por isso passam 
despercebidos. Há dois principais movimentos realizados concomitantemente 
cujas consequências são sentidas e vividas diariamente por nós. 
São eles: Rotação e Translação. 
Rotação: É o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, 

provocando alternância nos períodos de insolação direta nas regiões do planeta. 
Esse movimento é realizado em um período de aproximadamente 23 horas, 56 
minutos e 4 segundos. A rotação ocorre no sentido anti-horário, de oeste para leste. 
Assim, o sol nasce a leste e se põe a oeste, servindo de referência de posição há 
muitos anos. 
 

Translação: É o movimento que a Terra realiza em torno do Sol e assim 

percorrendo uma órbita elíptica. O movimento de translação é realizado em 
aproximadamente 365 dias, 5 horas e 48 minutos. A velocidade média é de 
aproximadamente 107.000 km. A translação é realizada ao mesmo tempo que a 
rotação. 

Vamos Calcular agora: 
1) O ângulo correspondente ao giro efetuado pela Terra em torno 
de seu próprio eixo após um período marcado no relógio 
analógico é de: 
a) 18h = b) 16h= c) 6= d) 3h= e) 9h= 
f) 9h15min= g) 12h30min= h) 3h45min= i) 3h30min= j) 12h45min= 
2) Escreva quantas horas e qual o angulo formado pelos ponteiros do relógio analógico são 
necessários para que a Terra realize em torno de seu eixo um giro de: 

a) 3 de volta = b) 1 de volta = c) 2 de volta d) 2 de volta = 
4  8  4  3 

 

3) Observe os relógios a seguir e responda às questões: 
a) Em qual relógio os ponteiros formam um ângulo reto? 
............................................................................................... 
b) Em qual relógio os ponteiros formam um ângulo agudo? 
............................................................................................. 
c) Em qual relógio os ponteiros formam um ângulo obtuso? 
............................................................................................. 

BOM TRABALHO! 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/movimento-translacao.htm


Síntese/Avaliação: 

 No retorno às aulas, você deverá apresentar o caderno contendo as resoluções das atividades 
propostas.

 Resolução de atividades avaliativas.
 Como forma de avaliação, será observada a participação e o envolvimento dos alunos nas 

atividades.
 Cada escola tem seus grupos de WhatsApp e Facebook, meios estes que neste momento 

auxiliarão os professores e alunos neste processo remoto de ensino e aprendizagem.
Registro de Frequência: 

 De acordo com a participação dos alunos(as) na resolução dos exercícios. 

Referencial: 

 BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base. Brasília, 
MEC/CONSED/UNDIME, 2017. Disponível em: <568 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_publicacao.pdf>. Acesso em: 30 abr. 2020.

 Cadernizando hhttps://cadernizando.blogspot.com/2017/09/os-principais-movimentos-da-terra- 
no-espaco.html

 Equipe Brasil Escola; Gabriel Alessandro de Oliveira 
Graduado em Matemáticahttps://brasilescola.uol.com.br/matematica/equacao.htm

 Giovane Junior, José Rui: A Conquista da Matemática: 7º ano: Ensino Fundamental: anos finais, 
4ª ed. São Paulo: FTD, 2018.

 http://www.singularsaocaetano.com.br/portalnovo/ef2/ar/pag_professores/profa_denise/6%20-
%20Ficha%207%20-%20Angulos.pdf 

 https://novaescola.org.br/plano-de-aula/busca/tecnologia-e- 
sociedade?query=EF08MA15%2C%20EF08MA17%2C%20EF08MA18&disciplina=Matem%C3% 
A1tica~Arte&anoPlanoAula=Pr%C3%A9%20Escola~6%C2%BA%20ano~5%C2%BA%20ano~1
%C2%BA%20ano~Creche 

 https://www.passeidireto.com/arquivo/66454696/guia-de-transicao-geografia-ensino- 
fundamental-2-bimestre/3

 Marcos Antonio da Silva Ribeiro, https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45135/tde- 
03102019-155843/publico/Dissertacao_Marco_Antonio_da_Slva_Ribeiro_Original.pdf

 Rafaela Sousa https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/movimentos-terra.htm

 Rosimar Gouveia https://www.todamateria.com.br/angulos/

 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_publicacao.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_publicacao.pdf
https://www.google.com.br/search?q=movimentos%2Brota%C3%A7%C3%A3o%2Be%2Btransla%C3%A7%C3%A3o%2B%2Bda%2Bterra&amp;tbm=isch&amp;ved=2ahUKEwj5osv5kMbpAhULA7kGHbzDCgQQ2-cCegQIABAA&amp;oq=movimentos%2Brota%C3%A7%C3%A3o%2Be%2Btransla%C3%A7%C3%A3o%2B%2Bda%2Bterra&amp;gs_lcp=CgNpbWcQAzIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB46BAgjECc6AggAOggIABAIEAcQHlCRa1i4oAFg9KIBaABwAHgAgAGZAogBgSeSAQYwLjEuMjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&amp;sclient=img&amp;ei=yhHHXvmVCYuG5OUPvIerIA&amp;bih=608&amp;biw=1349&amp;hl=pt-BR&amp;imgrc=yJSzG0XrAeg-jM
https://www.google.com.br/search?q=movimentos%2Brota%C3%A7%C3%A3o%2Be%2Btransla%C3%A7%C3%A3o%2B%2Bda%2Bterra&amp;tbm=isch&amp;ved=2ahUKEwj5osv5kMbpAhULA7kGHbzDCgQQ2-cCegQIABAA&amp;oq=movimentos%2Brota%C3%A7%C3%A3o%2Be%2Btransla%C3%A7%C3%A3o%2B%2Bda%2Bterra&amp;gs_lcp=CgNpbWcQAzIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB46BAgjECc6AggAOggIABAIEAcQHlCRa1i4oAFg9KIBaABwAHgAgAGZAogBgSeSAQYwLjEuMjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&amp;sclient=img&amp;ei=yhHHXvmVCYuG5OUPvIerIA&amp;bih=608&amp;biw=1349&amp;hl=pt-BR&amp;imgrc=yJSzG0XrAeg-jM
https://www.google.com.br/search?q=movimentos%2Brota%C3%A7%C3%A3o%2Be%2Btransla%C3%A7%C3%A3o%2B%2Bda%2Bterra&amp;tbm=isch&amp;ved=2ahUKEwj5osv5kMbpAhULA7kGHbzDCgQQ2-cCegQIABAA&amp;oq=movimentos%2Brota%C3%A7%C3%A3o%2Be%2Btransla%C3%A7%C3%A3o%2B%2Bda%2Bterra&amp;gs_lcp=CgNpbWcQAzIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB46BAgjECc6AggAOggIABAIEAcQHlCRa1i4oAFg9KIBaABwAHgAgAGZAogBgSeSAQYwLjEuMjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&amp;sclient=img&amp;ei=yhHHXvmVCYuG5OUPvIerIA&amp;bih=608&amp;biw=1349&amp;hl=pt-BR&amp;imgrc=yJSzG0XrAeg-jM
https://www.google.com.br/search?q=movimentos%2Brota%C3%A7%C3%A3o%2Be%2Btransla%C3%A7%C3%A3o%2B%2Bda%2Bterra&amp;tbm=isch&amp;ved=2ahUKEwj5osv5kMbpAhULA7kGHbzDCgQQ2-cCegQIABAA&amp;oq=movimentos%2Brota%C3%A7%C3%A3o%2Be%2Btransla%C3%A7%C3%A3o%2B%2Bda%2Bterra&amp;gs_lcp=CgNpbWcQAzIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB46BAgjECc6AggAOggIABAIEAcQHlCRa1i4oAFg9KIBaABwAHgAgAGZAogBgSeSAQYwLjEuMjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&amp;sclient=img&amp;ei=yhHHXvmVCYuG5OUPvIerIA&amp;bih=608&amp;biw=1349&amp;hl=pt-BR&amp;imgrc=yJSzG0XrAeg-jM
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/equacao.htm
http://www.singularsaocaetano.com.br/portalnovo/ef2/ar/pag_professores/profa_denise/6%20-%20Ficha%207%20-%20Angulos.pdf
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https://novaescola.org.br/plano-de-aula/busca/tecnologia-e-sociedade?query=EF08MA15%2C%20EF08MA17%2C%20EF08MA18&amp;disciplina=Matem%C3%A1tica%7EArte&amp;anoPlanoAula=Pr%C3%A9%20Escola%7E6%C2%BA%20ano%7E5%C2%BA%20ano%7E1%C2%BA%20ano%7ECreche
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/busca/tecnologia-e-sociedade?query=EF08MA15%2C%20EF08MA17%2C%20EF08MA18&amp;disciplina=Matem%C3%A1tica%7EArte&amp;anoPlanoAula=Pr%C3%A9%20Escola%7E6%C2%BA%20ano%7E5%C2%BA%20ano%7E1%C2%BA%20ano%7ECreche
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