
 

 

Guia de intervenções 
MAT8_17GEO03/Pipas e Mediatriz de um segmento como Lugar 

Geométrico. 
Possíveis dificuldades na realização       
da atividade 

Intervenções 

O aluno não visualizar que todos os 
pontos da mediatriz de um segmento 
são equidistantes às suas 
extremidades. 

Alguns alunos podem ter dificuldade 
em visualizar que todos os pontos da 
reta mediatriz são equidistantes às 
extremidades do segmento. 
 
Neste caso,  peça para o aluno marcar 
outros pontos em diferentes posições 
na reta  e pergunte: 
“Qual a distância do ponto marcado 
às extremidades do segmento? Se 
você marcar o ponto em qualquer 
posição na reta, o que acontece 
com a distância do ponto às 
extremidades do segmento?” 
 
Isso vai ajudar o aluno a visualizar 
que todos os pontos da mediatriz de 
um segmento é equidistante às 
extremidades do segmento. 

O aluno não notar que a mediatriz de 
um segmento forma ângulos de 90º 
com o segmento 

É comum que os alunos percebam 
que a mediatriz passe pelo ponto 
médio do segmento, mas não se 
atentem ao fato da própria mediatriz 
formar com o segmento, ângulos de 
90º (é perpendicular ao mesmo). 
 
Para este tipo de dificuldade podem 
ser utilizadas as varetas propostas na 
aula. 
 
Você pode fornecer as varetas e pedir 
que os alunos escolham uma vareta 
para representar um segmento e uma 
outra para representar a mediatriz do 
segmento. Peça que fixem a mediatriz 
no ponto médio do segmento 
deixando as duas varetas em forma 
de X. Depois peça que eles marquem 
pontos em diferentes lugares da 
mediatriz  e verifiquem as medidas 
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dos pontos às extremidades do 
segmento e dos ângulos formados 
pela mediatriz e o segmento. 
Faça as seguintes perguntas: 
 
“A distância do ponto às 
extremidades do segmento é a 
mesma para qualquer ponto?” 
“Qual é a característica dos pontos 
que pertencem à mediatriz do 
segmento?” 
“O que pode mudar na posição da 
vareta que representa a mediatriz, 
para que todos os pontos dela 
tenham a mesma distância das 
extremidades do segmento?” 
 
Esta situação vai levar o aluno a 
compreender que a mediatriz passa 
pelo ponto médio do segmento e é 
também perpendicular ao próprio 
segmento.  

 
 
Possíveis erros dos alunos  Intervenções  

O aluno não obter pontos 
equidistantes na mediatriz. 

Um possível erro é o aluno não obter 
a mesma distância dos pontos da 
mediatriz às extremidades do 
segmento. 
Este erro pode acontecer por falhas 
na construção da figura, quer seja por 
utilização incorreta do compasso e/ou 
da régua, ou por não ter o domínio do 
conhecimento necessários 
(construção de mediatriz de um 
segmento) para a realização da 
atividade. 
 
No primeiro caso, faça junto com os 
alunos outras construções mais 
elementares utilizando régua e 
compasso. É muito importante que 
você mostre e ensine como utilizar 
corretamente esses instrumentos. 
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Caso o aluno não saiba construir a 
mediatriz com o compasso,  faça uso 
de circunferências em diferentes 
posições para determinar a posição 
da reta. Depois pergunte ao aluno: 
 
“Utilizando o compasso, como 
podemos posicionar duas 
circunferências para que uma reta 
passe pela sua intersecção?” 
“O que acontece se você unir os 
pontos determinados pelas 
intersecções entre as 
circunferências?” 

 
Material auxiliar 
 
Uma sugestão que pode auxiliar a prática são os vídeos sobre como utilizar o 
compasso em: https://www.youtube.com/watch?v=0qDuNyc1L70 
 
Material de apoio para a construção da mediatriz de um segmento 
 
Faz-se um segmento AB e duas circunferências. Uma com centro em A e raio AB                             
e outra com centro em B,  com raio BA. 
Marca-se os pontos de intersecção das circunferências e traça-se uma reta                     
passando por estes pontos. Esta reta é a mediatriz do segmento AB.  
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