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Objetivos: 

• Este trabalho apresenta como foco a Modelagem 
Matemática no desenvolvimento dos conceitos de 
perímetro de uma circunferência e do cálculo do 
número π.  

• Verificar a construção dos significados das noções a 
partir de atividades com materiais didáticos de 
manipulação e atividades organizadas para o uso do 
software GEOGEBRA. 

http://www.alunos.utad.pt/~al12940/Pi.htm
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Resolução de Problemas Aplicados (Envolvendo Modelagem Matemática) 
Fonte: BEAN (2001)  

Atividade com 
o GEOGEBRA 

Linha de Pesquisa: 
 

 Modelagem Matemática 
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Atividades:   

 Experiência com materiais didáticos 

 Atividades elaboradas usando o software Geogebra. 
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• Materiais utilizados  



Registros da Atividade com os materiais 



História da Matemática: 
 Alunos: “Sempre dá 3...”  

 π = 3,14      irracional?     ou      racional (C/d)? 

Aluno:  “ Prof., eu somei tudo e dividi por 16 e deu 3,16...”   

• Percebemos a necessidade de utilizarmos alguns 
elementos da história da matemática  

 como recurso para mostrarmos o significado do  
desenvolvimento do número π e na evolução do 
conhecimento geométrico. 
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Registro da atividade com o GEOGEBRA 

• Aluno 1 

 

 

 

• Aluno 2  



Atividade Geogebra 



O que você pode concluir sobre a razão C/d? 

Aluno 1   

 

 

• Aluno 2 



Dado um diâmetro (d), como você determina o 
comprimento (C) da circunferência? 

• Aluno 1 

 

 

 

• Aluno 2 



Com base nas suas descobertas, o que você pode 
concluir sobre o comprimento de uma circunferência 
e seu diâmetro? Não se esqueça do π! 

• Aluno 1  

 

 

• Aluno 2  



Atividade Geogebra 

1. Na parte inferior da tela do Geogebra (Entrada) digitar r = 1; 

2. Em objetos livres, clique com o botão direito do mouse sobre r = 1, selecione a 
opção “exibir objeto” e “exibir rotulo”; 

3. Ir  na barra de ferramentas  e selecionar a opção “circulo dados centro e raio”; 

4. Clique em um ponto qualquer da tela e digite o valor do raio “r”; 

5. Com o mouse mova o ponto sobre “r” e observe o que acontece com a 
circunferência; 

6. Visto isso, vá em “r”clique com o botão direto do mouse e selecione a opção 
“Propriedades”, selecione a aba “seletor” e defina o intervalo máximo e mínimo de 
sua circunferência, lembrando que o valor de medida não pode ser negativo;  

7. Ir na barra de ferramentas e selecionar a opção “Segmento com dado 
comprimento a partir de um ponto”; 

8. Clique sobre a circunferência, e digite a fórmula do comprimento conforme vimos 
no exercício 4 da atividade; 

9. O que representa o segmento BC?  
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• Aluno 1  

 

 

 

• Aluno 2 



• Conclusão dos alunos 

 - Pergunta: Agora que você já fez vários experimentos, 
descreva como você encontrou a expressão do 
comprimento da circunferência.  
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