
 

Guia de intervenções 
MAT4_19GEO06 /  O GeoGebra na construção de polígonos 
 

Possíveis dificuldades na realização 
da atividade 

Intervenções 

- Os alunos podem apresentar 
dificuldade em trabalhar com 
tecnologia, visto que pode ser a 
primeira vez que  eles estejam 
utilizando este recurso no processo 
de ensino-aprendizagem da 
matemática. 

O professor deve compreender essa 
dificuldade e ser bem didático 
durante a execução das atividades, 
mostrando os comandos passo a 
passo e exemplificando o que cada 
ferramenta apresentada pode fazer. 

Pergunte se os alunos já trabalharam 
com tecnologia e quais são as suas 
principais dificuldades. 

 

- Os alunos podem apresentar 
dificuldades em executar as 
atividades propostas por falta de 
embasamento conceitual.  

É necessário que, antes de começar a 
desenvolver as atividades com a 
turma, os conceitos que serão 
utilizados sejam retomados. Deverão 
ser revistos os conceitos de polígono, 
polígono regular, ponto médio e 
segmento de reta. 

● Quem se lembra o que é 
polígono? 

Polígono é uma figura formada por 
linhas retas, fechadas e que não se 
cruzam. 

● O que é um polígono regular? 

Um polígono diz-se regular se tiver 
todos os seus lados e ângulos iguais 

● O que é ponto médio de um 
segmento? 

Ponto médio de um segmento é o 
ponto que divide o segmento em dois 
segmentos congruentes. 

●  Qual é a diferença entre reta e 
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segmento de reta? 

As retas são infinitas. Dados dois 
pontos distintos de uma reta, sempre 
existirá um ponto entre eles também 
pertencente a essa reta.  

Segmento de reta possui início e fim, 
diferentemente da reta, que é infinita. 
Um segmento de reta é apenas uma 
parte da reta. 

Peça para que os alunos deem 
exemplos de objetos encontrados em 
sala de aula que apresentam a forma 
de polígonos. O professor pode traçar 
uma linha no chão ou aproveitar o 
próprio piso da sala para que os 
alunos determinem o ponto médio do 
segmento traçado.  

- Os alunos podem apresentar 
dificuldades em realizar a atividade 
complementar desafio porque os 
hexágonos que devem ser gerados a 
partir dos lados dos hexágonos 
existentes podem aparecer virados 
para o lado contrário do desejado.   

Deixe bem claro que os polígonos 
gerados através da ferramenta 
polígono regular do GeoGebra são 
gerados obedecendo ao sentido 
inicial. Se os dois pontos escolhidos 
inicialmente foram selecionados no 
sentido horário, o polígono será 
gerado no sentido horário, se os dois 
pontos escolhidos inicialmente foram 
selecionados no sentido anti-horário, 
o polígono será gerado no sentido 
anti- horário. 
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