
 

 

Guia de intervenções 
MAT6_15GEO09 / Entendendo as características dos 
paralelogramos 
 
 
Possíveis dificuldades na realização 
da atividade 

Intervenções 

- Grupo cola os barbantes e percebe 
que um dos lados ficou maior ou 
menor e não consegue montar o 
paralelogramo. 

Explique que antes de colar os 
barbantes devem se certificar que as 
pontas vão se encontrar. Depois de 
feito isso podem colar. Não devem 
se preocupar se ficar muito 
inclinado, desde que o 
paralelogramo caiba na cartolina, 
estará correta a montagem. 

- Aluno quer montar o paralelogramo 
sem intercalar os lados iguais, o que 
descaracteriza a figura. 

Retome com o aluno o que torna um 
quadrilátero um paralelogramo 
(lados opostos paralelos). Explique 
que para considerarmos os lados 
paralelos, os mesmos devem estar 
sempre à mesma distância. 

- Como os paralelogramos 
construídos possuem ângulos 
diferentes, o aluno encontra 
dificuldades em estabelecer 
semelhanças. 

Diga ao aluno com essa dificuldade 
que ele não deve esperar que os 
valores dos ângulos sejam iguais, 
mas que devem apresentar certas 
peculiaridades que sempre vão se 
repetir. Questione ao aluno se ele 
consegue perceber que outros tipos 
de quadriláteros também podem 
ser considerados paralelogramos, 
como o retângulo e o losango, por 
exemplo. As semelhanças nada mais 
são do que certas características 
que irão se repetir em todos os 
paralelogramos. 

- O aluno não se lembra o que são 
diagonais e por essa razão não sabe 
como traçá-las no paralelogramo. 

Explique que diagonal é a reta que 
une dois vértices não consecutivos. 
Se necessário, para um 
entendimento mais fácil, pode dizer 

_____________________________________________________________________________ 

Associação Nova Escola © 2017 - Todos os direitos reservados 



 

 

ao aluno que diagonal é a reta que 
liga duas “pontas” opostas do 
paralelogramo. 

- Aluno não consegue observar 
alguma semelhança entre as 
diagonais traçadas, pois possuem 
medidas diferentes. 

Explique que a observação sobre a 
diferença entre as medidas das 
diagonais está correta, mas as 
observações devem ir “além” das 
diferenças. Diga para observar 
outros aspectos entre as diagonais, 
como por exemplo, o ponto em que 
se cruzam, essa é uma distância a 
ter suas medidas consideradas. 

- O grupo apenas compara os ângulos 
e não observa outra particularidade 
importante dos paralelogramos. 

Peça ao grupo para somar alguns 
ângulos, fazendo com que somem 
dois ângulos adjacentes e 
descubram que são sempre 
suplementares em todos os 
paralelogramos. 

 
 

_____________________________________________________________________________ 

Associação Nova Escola © 2017 - Todos os direitos reservados 


