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GOOGLE MAPS: UMA PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DE LAPTOPS 
EDUCACIONAIS PARA O ENSINO DE GEOMETRIA PLANA COM 

ALUNOS DA SÉTIMA SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Adriana Breda1, Viviane Beatriz Hummes2

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Resumo
Este trabalho tem por finalidade apresentar uma proposta de ensino-aprendizagem 

sobre geometria plana - principalmente em relação aos conceitos referentes a paralelismo, 
perpendicularismo, retas concorrentes, proporcionalidade e ângulos - com alunos de uma turma 
de sétima série do Ensino Fundamental. O principal recurso utilizado foi o Google Maps acessado 
através dos Laptops educacionais proporcionados pelo projeto PROUCA. O objetivo da atividade 
foi aproximar a realidade geográfica de cada aluno com o ensino da geometria plana utilizando o 
recurso tecnológico Google Maps.

Palavras-chave: Ensino de Geometria Plana. Google Maps. Laptops Educacionais.

1. Introdução

 Este trabalho tem como objetivo apresentar um relato de experiência, em relação às aulas de 
geometria plana, com alunos da sétima série do ensino fundamental em um colégio público federal da 
cidade de Porto Alegre. A proposta de trabalho foi explorar, a partir da realidade geográfica residencial do 
aluno, alguns conceitos de geometria plana, de forma que, com o auxílio do Google Maps, disponibilizado a 
partir do uso dos laptops educacionais proporcionados pelo Projeto Um Computador por Aluno (PROUCA), 
os alunos pudessem estabelecer relações de alguns conceitos geométricos - em especial os conceitos de 
paralelismo, perpendicularismo, proporcionalidade e ângulos - com o lugar onde moravam. Para isso, foram 
utilizados alguns instrumentos de trabalho como laptops educacionais, internet, transferidor, lápis, borracha, 
folha de ofício, régua e lápis de cor. 

Para a realização da atividade, era importante que os alunos já obtivessem alguma noção ou 
algum conhecimento sobre alguns conceitos referentes a alguns elementos da geometria plana. 
Dentre eles trabalhamos o conceito de ângulo que diz que “Duas semi-retas com a mesma origem, 
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e que não estejam contidas na mesma reta, separam o plano em duas regiões: uma conexa e 
outra não convexa. Cada uma dessas regiões, junto com as semi-retas, formam um ângulo.” 
(Centurion, Jakubo, Lellis , 2007, p.185). Trabalhamos também o conceito de retas paralelas e retas 
concorrentes, respectivamente: “Duas retas, em um mesmo plano, que não tem nenhum ponto em 
comum, são retas paralelas” (Iezzi, Dolce, Machado, 2009, p.85). “Duas retas que possuem um 
único ponto em comum são retas concorrentes.” (Iezzi, Dolce, Machado, 2009, p.85).

Além disso, utilizamos o conceito de retas perpendiculares que, segundo Iezzi, Dolce e 
Machado nos traz que: “Duas retas que possuem um único ponto em comum e formam um ângulo 
de 90º, são retas concorrentes” (Iezzi, Dolce, Machado, 2009, p.85).

Por acreditarmos em uma pedagogia de que o ensino não se restringe apenas a transmissão 
de conteúdos e conceitos, propusemos neste texto alguns resultados de um trabalho em que, a 
partir da realidade do aluno e do uso das tecnologias em sala de aula, o educando seja capaz de 
estabelecer relações e atribuir significado às coisas. Nesse sentido, conforme Hummes & Breda 
(2011), 

“[...] pensamos em um currículo para as aulas de matemática no qual estejam contemplados e 
sejam valorizadas a interatividade, a conectividade, a interdependência e a autonomia do educando 
e acreditamos que os novos ambientes de aprendizagem informatizados possibilitam novas 
estratégias de ensino-aprendizagem” (HUMMES; BREDA, 2011, p.02). 

Segundo Moraes (1998), para que possamos criar novos ambientes de aprendizagem que 
atendam às novas necessidades da sociedade contemporânea, é necessário focalizar no indivíduo 
singular, o indivíduo único que traz consigo inteligências múltiplas, aberto a diferentes instrumentos 
de aprendizagem, dotado de inúmeras possibilidades de resolver problemas, em suma, àquele 
que se deixa levar pelo que está em seu entorno sócio cultural.

Nesse sentido, entendemos que as aulas de geometria devem ser/estar relacionadas de 
acordo com a realidade de cada aluno, onde os conhecimentos já adquiridos na vida cotidiana 
possam ser levados para a sala de aula, de tal forma que possam ser refinados e relacionados 
com conceitos e definições mais complexas, garantindo assim, que o aluno se aproprie e construa 
novos conhecimentos.

O uso do computador na escola, não serve somente como uma máquina pronta para 
transmissão do saber. Conforme aponta Valente (2008), a grande utilização desse instrumento é 
o pacto interacional que ele, juntamente com o aprendiz constituem juntos, sendo a internet uma 
ótima rede que disponibiliza diversos recursos e instrumentos pedagógicos.

Os laptops educacionais fazem parte do Programa Um Computador por Aluno (PROUCA) 
de iniciativa da Presidência da República juntamente com o Ministério da Educação e objetiva 
“promover a inclusão digital pedagógica e o desenvolvimento dos processos de ensino 
aprendizagem de alunos e professores das escolas públicas brasileiras, mediante a utilização de 
computadores portáteis denominados laptops educacionais” (BRASIL, 2010, p. 03).

O recurso Google Maps, possibilita que o aluno observe a área urbana, em especial, a área 
que faz parte da sua realidade, ou seja, o entorno de onde ele reside. Além disso, é um recurso que 
possibilita a medida de distâncias observando percursos, com foco nas formas e na transformação 
de medidas (escala). Nesse sentido, é uma ótima ferramenta para as aulas de geometria plana. Na 
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sequencia, apresentaremos as etapas e alguns produtos finais desenvolvidos pelos alunos a partir 
do trabalho com o Google Maps nas aulas de geometria plana.

2. Etapas do trabalho e produto final

Neste capítulo vamos apresentar algumas etapas do trabalho realizado em sala de aula. A 
proposta inicial, como já dito anteriormente, foi relacionar a realidade do aluno com alguns conceitos 
de geometria plana através do uso dos laptops educacionais sob a manipulação da ferramenta 
Google Maps. A primeira etapa do trabalho consistiu em apresentar o Google Maps para os alunos, 
de forma que eles pudessem explorar os recursos oferecidos. Em seguida, solicitou-se que os 
alunos fizessem a representação e interpretação geométrica a partir da imagem projetada pela tela 
do laptop e por fim, mostraremos de que forma se deu o processo avaliativo.

2.1. Apresentação da ferramenta Google Maps

A atividade iniciou com a apresentação da ferramenta Google Maps. Nesse momento, cada 
aluno já estava como seu laptop, de tal forma em que, através do acesso à internet, já começavam 
a manipular o Google Maps. Em seguida, foi solicitado que cada aluno escrevesse seu endereço 
no campo “Pesquisa no mapa”, dessa forma, o endereço e o entorno residencial de cada aluno 
ficaria projetado na tela do computador. Nesse momento, os alunos já observavam a disposição 
das ruas, das quadras e dos arredores de suas residências. A partir disso, muitos já exploravam 
a trajetória casa-escola, preenchendo nos campos endereço de partida e endereço de destino, 
respectivamente o endereço residencial e o endereço da escola. Passado o tempo de navegação e 
experimentação no site, já se configurava a segunda etapa da atividade intitulada: Representação 
e interpretação geométrica dos arredores da minha residência.

2.2. Representação e interpretação geométrica

Nesse momento, foi solicitado aos alunos que, a partir do desenho que se configurava na tela 
do computador, fosse feita uma representação do mesmo na folha de ofício. Para a representação, 
os alunos utilizaram folha de ofício A4, régua, lápis e lápis de cor. A ideia era que o desenho tivesse 
as dimensões da folha. Isto é, configurava-se um exercício que, partindo de um desenho menor, 
aplicavam-se as regras de proporcionalidade, resultando em uma figura maior, de tal forma que 
preenchesse todo o espaço de uma folha de ofício A4.

Tal exercício foi trabalhado utilizando regras de razão e proporção. Primeiramente, com uma 
régua os alunos mediram as dimensões (comprimento e largura) do desenho que aparecia na 
tela do computador e, em seguida, mediram as dimensões da folha de papel A4. Na sequência, 
calcularam a razão encontrada em relação às medidas da tela e às medidas da folha, de forma 
que a mesma razão poderia ser utilizada para desenhar na folha A4 as ruas e as quadras do local 
geográfico que eram projetados na tela do laptop.
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Em seguida, foi solicitado que os alunos marcassem o nome da rua onde residiam, sendo 
essa um ponto de referência e, a partir dele, transcrevessem quais ruas eram paralelas à sua; quais 
delas eram perpendiculares, concorrentes e/ou transversais. Além disso, com ao auxílio de um 
transferidor eles mediram os ângulos formados entre as ruas, pois elas só seriam perpendiculares, 
por exemplo, se o ângulo formado entre elas medisse 90º. Abaixo segue o resultado da atividade 
produzido pela aluna A.

A ideia principal da atividade não era definir as ruas como retas, mesmo porque elas não 
assumem tal característica. Contudo, compreendemos que estabelecer relações entre os 
conceitos matemáticos que foram trabalhados em relação à geometria plana, com a realidade local 
geográfica de cada aluno, auxilia o processo de aprendizagem e de apreensão dos conceitos já, 
anteriormente, trabalhados. 

Figura 1 Figura 2

Algumas dificuldades foram apresentadas pelos alunos, como, por exemplo, a dificuldade de 
representar na tela o que estava em tamanho menor, para a folha que era de tamanho maior. Outra 
dificuldade foi em relação aos conceitos geométricos em relação a um ponto de referência. Alguns 
alunos não compreenderam que as ruas que seriam paralelas deveriam ser as paralelas à rua de 
referência e assim sucessivamente. Outra dificuldade encontrada foi relacionada à tecnologia, mais 
especificamente, às limitações temporais de processamento do laptop. Alguns alunos encontraram 
dificuldade em relação à complexidade do entorno de suas residências, entretanto, quanto maior a 
complexidade, isto é, quadras irregulares, maior número de ruas e cruzamentos, mais rico poderia 
se tornar o trabalho. Como exemplo, demonstramos o produto elaborado pelo aluno B.
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Figura 3

2.3. Processo de Avaliação

A atividade realizada teve como duração quatro períodos, mais especificamente, quatro 
horas-aula. A avaliação se deu de forma contínua e personalizada, isto é, cada aluno foi avaliado 
conforme seu desempenho e crescimento no decorrer da atividade. Além disso, como cada aluno 
apresentou uma representação geográfica diferente, a avaliação se deteve em analisar o processo 
e o produto final de cada aluno. Isso incluiu a complexidade da região geográfica de cada um, 
a compreensão de o que é ter um ponto ou uma rua de referencia e ainda, todas as relações 
geométricas que poderiam ser estabelecidas entre as ruas do entorno com a rua de referência. 
Outro aspecto relevante considerado na avaliação foi o desempenho do aluno em representar 
a imagem projetada na tela do computador na folha de ofício, o que não foi tarefa simples, pois 
exigiu cálculos de proporcionalidade.

3. Conclusões 

Concluímos que esse tipo de atividade em sala de aula desperta o interesse do aluno por dois 
grandes motivos. O primeiro deles é que o aluno consegue visualizar a sua realidade geográfica, 
pois ele consegue através do mapa observar o entorno de sua residência, reconhecendo-o e, até, 
interpretando-o geometricamente. O segundo motivo é que esse tipo de trabalho, principalmente 
por fazer uso da tecnologia, estimula a criatividade, concentração, relação entre a localização 



XI EGEM ◆ ISBN 978-85-8167-011-9 908 ◄

real e a localização virtual, além de estimular a relação e associação de conceitos relacionados à 
geometria plana.

Outras atividades poderiam ser exploradas utilizando o uso do Google Maps, como, por 
exemplo, o trabalho com escalas, medidas de distâncias reais a partir de distâncias escalares, 
trabalhar com construção de ângulos a partir do uso do compasso, reproduzir a imagem plana 
projetada na tela em três dimensões a partir da construção de uma maquete, entre outras.
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