
 

 

Resolução da Atividade Principal - MAT7_22GRM02 

Primeira Parte 

A primeira parte da atividade leva o aluno a pensar em maneiras de transformar cada uma das                 
figuras em retângulos, abordaremos aqui algumas das possíveis estratégias para cada figura.            
Lembrando que o problema pede que a partir de 6 retalhos sejam construídos 6 retângulos. 

Ao planejar os cortes e emendas dos retalhos espera-se que os alunos alcancem soluções              
próximas as que seguem; 

1) Paralelogramo: 

 

Esta é uma solução clássica, normalmente os alunos não têm dificuldades em visualizá-la. Nela              
a decomposição da figura obtém um triângulo que remanejado adequadamente forma o            
retângulo desejado. 

 

2) Triângulo: 

Para o triângulo o problema fornece duas possibilidades básicas, que podem surgir como             
estratégias de solução: utilizando apenas um triângulo ou usando os dois triângulos para             
construir dois retângulos. 

1ª) Utilizando apenas um triângulo: 

 

É a mais comum das soluções, a estratégia utilizada é parecida com  a do paralelogramo. 
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2ª) Utilizando dois triângulos: 

 

Esta solução é realizada em três passos: 

1º) Junta-se os dois triângulos obtendo-se um paralelogramo; 

2º) Decompõe-se o paralelogramo obtido e o transforma em um retângulo; 

3º) Divide-se ao meio o retângulo obtido de maneira a conseguir dois retângulos iguais. 

 

 

 

3) Trapézio: 

Para o trapézio é possível também utilizar-se de duas estratégias, utilizando apenas um             
trapézio de cada vez e a outra com a reunião dos dois trapézios. 

1ª) Utilizando um trapézio 

 

É a mais comum das soluções, porém ao verificar a correspondência das dimensões             
envolvidas na composição do comprimento do retângulo costuma gerar confusão aos alunos (as)             
pois não fica clara a média entre base maior e base menor. 
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2ª) Utilizando os dois trapézios 

 

A estratégia aqui utilizada é parecida com a utilizada nos triângulos, onde utilizamos os              
dois trapézios para construir um paralelogramo e, a partir disso, fica fácil obter um retângulo               
porém, é preciso dividir esse retângulo “grande” ao meio, para assim, se obter dois retângulos               
menores. 

 

4) Losango: 

O losango pode ser transformado em retângulos por pelo menos duas maneiras: 

 

Ambas as soluções subdividem o losango em triângulos menores para a emenda. 

É importante destacar que durante esta atividade deve-se lembrar os alunos(as) a importância             
em conferir a quantidade de quadradinhos da figura que representa o retalho e do retângulo               
obtido, ambos devem manter a mesma quantidade de quadradinhos, que neste caso            
representam a área da figura em questão. 
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Resolução da Atividade Principal - MAT7_22GRM02 
Segunda Parte 

Na segunda parte da atividade os alunos(as) devem tentar descobrir uma expressão matemática             
que possibilite o cálculo da área dos retalhos. Com a ajuda do conhecimento de área do                
retângulo é possível que, reconhecendo as dimensões originais do retalho e as associando com              
as dimensões do retângulo consigam obtê-las de maneira direta. 

A colagem e representação das dimensões devem ser: 
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Ao comparar a figura em forma de retângulo e a forma original o aluno pode perceber a relação                  
estabelecida e por meio da área do retângulo deduzir a área de cada uma das figuras. Em                 
especial o trapézio apresenta uma dificuldade, pois nem todos os alunos percebem que o              
comprimento do retângulo é a média entre base maior e base menor. 
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