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IV CAMPEONATO DE PIPA 

O 4º Campeonato de Pipa ocorreu no último sábado do mês de Agosto no Estádio 

Municipal Claudio Rodante como finalização do Projeto “Ampliando conhecimentos 

através de PIPAS” que foi realizado na escola participante EELAS. 

Durante o mês de Agosto, foram desenvolvidas atividades relacionadas à construção de 

Pipas. Sempre em grupo com três alunos. Com o Projeto “Ampliando conhecimentos 

através de PIPA” foram desenvolvidas atividades relacionadas à construção de Pipas. Os 

conteúdos matemáticos que ajudaram na construção da pipa foram: ângulos, área e 

perímetro, Teorema de Tales e Pitágoras. 

Para os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio a pipa 

construída foi a Pipa normal – Maior (área) exclusivamente para os alunos do nono ano 

com o conteúdo de Proporcionalidade: Homotetia. Decoração (pintada a mão), formato 

diferenciado e voar mais alto. 

A Pipa Tetraédrica de Grahan Bell foi construída exclusivamente pelos alunos da 1 e 2ª 

série do Ensino Médio para iniciar o estudo dos conteúdos de Geometria Espacial. 

 Para o evento foram criadas duas categorias para as pipas: 

a) Pipa normal: 

 Maior (área) para os alunos do nono ano que estudaram o conteúdo de 

Proporcionalidade – Homotetia; 

 Decoração (pintada a mão) com a colaboração da Disciplina de Arte; 

 Formato diferenciado e 

 Voar mais alto.  

Participaram na categoria Pipa Normal os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental a 3ª 

série do Ensino Médio. 

b) Pipa Tetraédrica de Graham Bell – exclusivamente para os alunos da 1ª serie, 

estudando o conteúdo de Progressão Geométrica (PG) e 2ª série do Ensino Médio 

para iniciar estudo dos conteúdos de Geometria Espacial. 

 Maior número de células e 

 Voar mais alto. 

Para o dia do evento os alunos entregaram a ficha de inscrição correspondente à categoria 

que escolheram. E como pagamento uma peça de roupa nova ou usada para ser doada aos 

Voluntários VOLFER que posteriormente seria vendidas num Bazar em prol a Santa Casa 

de Misericórdia de Fernandópolis. 

A Premiação foram medalhas de ouro, prata e bronze para cada uma das categorias, sendo 

seis tipos classificados em primeiro, segundo e terceiro lugares, cada um com grupos de 

três alunos totalizando cinquenta e quatro medalhas. Adquiridas com recursos do PIBID 

FIFE-FEF/ CAPES. 

Foi concedido à escola EELAS realizar o Campeonato de Pipas no Estádio Municipal 

Cláudio Rodante. 



 

Foto 01: Autorização da Prefeitura de Fernandópolis. 

 

Segue abaixo as fichas de inscrição para cada categoria. 



 

Foto 02: Ficha de inscrição para pipa tetraédrica. 

 

 

Foto 03: Ficha de inscrição para pipa normal. 

 

 

Foto 04: Termo de autorização de imagem 

 

Abaixo seguem as fotos do IV Campeonato de Pipas ocorrido no Estádio Municipal 

Claudio Rodante. 

 



Foto 05: IV Campeonato de Pipas 

 

 

 

 
Foto 06: IV Campeonato de Pipas 



Foto 07: IV Campeonato de Pipas      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Foto 08: IV Campeonato de Pipas 

 

 



 

 

Foto 09: IV Campeonato de Pipas 

 

 

 

 
Foto 10: IV Campeonato de Pipas 



 

Foto 11: IV Campeonato de Pipas 



 

Foto 12: Premiação  

 

 

 

 

 

Foto 13: Premiação 



 

Foto 14: Premiação 

 

 

 

 

 

Foto 15: Graduandos e bolsistas do PIBID 


