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Prezado (a) colega  
 

Como acontece com a maioria de nós, professores, comecei a lecionar antes 
de concluir a graduação. Em 1996, trabalhei em uma escola de Ensino Médio da 
Rede Estadual da e Ensino de Minas Gerais, ainda cursando o 2º período de 
Licenciatura em Matemática pela UFMG.  

Sem nenhum conhecimento de como ensinar, diante de turmas de 40 alunos, 
enfrentei problemas de disciplina, grandes dificuldades de aprendizagem, em uma 
escola sem estrutura física, sem nenhum recurso ou material didático diferenciado. 

 Além da falta de estrutura da escola e do número de alunos em sala, havia 
a falta de preparo da professora. Passei por muitas situações difíceis, às vezes, 
não sabia explicar o porquê de algumas regras e fórmulas, pois, até então, eu só 
havia visto os conteúdos que ensinava como aluna, faltava-me base teórica e 
didática.  

Pensando nessa minha experiência, ou inexperiência, busquei responder a 
pergunta: O que ensinei sobre Matemática para aqueles alunos? Que significado 
teve para eles os conteúdos descontextualizados e as fórmulas e regras sem 
explicação que passei no quadro?  

Sempre acreditei que o professor precisa estar preparado para enfrentar os 
problemas que interferem no processo de ensino e aprendizagem, entendendo suas 
causas e aprendendo a intervir através da sua prática pedagógica.  

Portanto, a busca dessa capacitação profissional e do entendimento sobre 
essas questões que interferem no trabalho do professor levou-me a fazer uma 
Especialização à distância em Metodologia de Ensino de Ciências e Matemática, 
em 2007, e, posteriormente, a me candidatar ao programa de Mestrado 
Profissional da Universidade Federal de Ouro Preto, em 2008. 

Visando a contribuir para a formação de outros professores de Matemática, 
a pesquisa realizada durante o Mestrado gerou um produto educacional que pode 
vir a ser um veículo de socialização da proposta desenvolvida e analisada. 
Esperamos que este material sirva de auxilio no processo de ensino de área de 
polígonos e volume de prismas.      

Adriana Garabini de Jesus 
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INTRODUÇÃO 

 

 Todos nós, professores de Matemática, nos preocupamos com o baixo desempenho 

apresentado pelos nossos alunos, apesar dos esforços que fazemos para modificar esse cenário. 

Pesquisando a literatura, percebemos que as dificuldades dos alunos em Matemática não se 

limitam aos conteúdos, mas envolvem a motivação deles para a realização de atividades e a 

dificuldade de estabelecer relações entre a Matemática escolar e as situações cotidianas.  

Estudando sobre a motivação para aprender, podemos entender que ela é uma 

disposição duradoura para se envolver nas atividades que levem à aquisição de 

conhecimentos, podendo ser desenvolvida através do uso de estratégias motivacionais.  

A motivação do aluno para aprender é uma competência adquirida 

desenvolvida através de experiências gerais, mas estimuladas mais 

diretamente através da modelagem, comunicação de expectativas e instrução 

direta ou socialização por outros significativos (especialmente pais e 

professores). Se ativada em situações particulares de aprendizagem, a 

motivação para aprender funciona como um esquema ou script que inclui não 

somente elementos afetivos, mas também elementos cognitivos como 

objetivos e estratégias associadas para realizar a aprendizagem desejada 

(BROPHY, 1987, p.40-41- tradução nossa). 

 

A escolha dos conteúdos área de polígonos e volume de prismas deve-se à importância 

desses temas para a vida cotidiana e a constatação de que o ensino de Geometria tem sido 

negligenciado nos vários níveis de escolarização, apesar de sua importância para a formação 

do conhecimento matemático.  

Os professores que não valorizam, ou não priorizam o ensino de Geometria, na maioria 

das vezes, não tiveram uma boa formação acadêmica nessa área ou tiveram dificuldades, 

principalmente por falta dos conhecimentos que deveriam ser dados no ensino básico 

(PAVANELLO e ANDRADE, 2002). Trata-se de um ciclo que precisa ser quebrado.  

Um dos fatores relacionados à desmotivação para aprender Matemática é a falta de 

relação dos conteúdos com o cotidiano ou com situações concretas. O tratamento abstrato e 

desvinculado da realidade, dado aos conteúdos matemáticos, tem dificultado a aprendizagem, 
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na medida em que o aluno não percebe a sua importância e não consegue atribuir significado 

ao que lhe é ensinado. 

 O ensino de Geometria possibilita uma abordagem mais concreta, através de situações 

do cotidiano e do uso de materiais manipulativos que favorecem a visualização das 

características dos objetos geométricos, a formação de conceitos e a dedução de fórmulas. 

Ainda que o uso desses materiais não garanta por si só a aprendizagem, eles podem servir para 

despertar o interesse e chamar a atenção dos alunos, por ser uma forma diferente de trabalho 

(FIORENTIN e MIORIM, 1990). 

Dentre os conhecimentos de Geometria ensinados no ciclo básico, encontramos dois 

conceitos fundamentais que precisam ser entendidos e bem trabalhados: área de polígonos e 

volume de prismas. A relação desses conceitos com o cotidiano nem sempre é explorada de 

forma adequada, visto que muitos alunos chegam ao Ensino Médio sem ter consolidado os 

conhecimentos sobre área e volume, não sabendo aplicá-los em situações reais (PAVANELLO 

e ANDRADE, 2002).  

A proposta da nossa pesquisa foi desenvolver uma sequência de atividades que 

possibilitasse ao aluno construir os conceitos de área de polígonos e volume de prismas, tendo 

como uma das estratégias de ensino a utilização de materiais manipulativos. Através das 

atividades propostas, buscamos investigar como os alunos se envolvem e interagem durante 

atividades não rotineiras, mais especificamente, aquelas envolvendo a utilização de materiais 

manipulativos e a observação e construção de objetos, se eles se mostram motivados para 

aprender, iniciando e persistindo nas atividades propostas, e aprendem os conceitos ensinados.  

A pesquisa foi realizada em uma Escola Municipal da periferia de Belo Horizonte, com 

18 alunos do 9º ano, durante um programa de enturmação flexível
1
, organizado pela 

coordenação escolar.  

                                                 
1
 Os alunos de cada ano do ciclo participam de projetos desenvolvidos pelos professores, bibliotecária e agente 

de informática, em duas aulas semanais. Os alunos são reagrupados, dentro de cada ano do ciclo, de forma a 

permitir o trabalho com grupos de no máximo 18 alunos. 
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 Como estratégia motivadora, propusemos aos alunos aplicar o conhecimento 

geométrico envolvido no cálculo de área de polígonos e volume de prismas em oficinas de 

artesanato. Procuramos, com isso, desenvolver seu pensamento geométrico e dar-lhes a 

possibilidade de aprender a fabricar objetos (sabonete, vela e pufe), que poderiam ser vendidos 

ou usados em seu dia a dia. 

Em cada atividade, procuramos aplicar as sugestões apresentadas pelos autores que 

fundamentaram o estudo (BZUNECK, 2004; BUROCHOVITCH, 2004 e BOEKARTS, 2002), 

no sentido de variar a forma de trabalho, traçando com os alunos as metas de aprendizagem, 

de modo a torná-los participantes ativos no processo.  

Além disso, procuramos sempre apresentar os objetivos da atividade, a relevância do 

conhecimento adquirido, adequando o nível de dificuldade às especificidades dos alunos, a fim 

de que todos fossem capazes de atingir sua meta pessoal. Durante a realização das tarefas, 

buscamos incentivar os alunos com palavras de encorajamento, reforçando seu potencial, 

valorizando o esforço e o empenho, fortalecendo a crença de autoeficácia.  

O uso de materiais manipuláveis teve o objetivo não apenas de proporcionar a 

visualização das propriedades, características e formação dos prismas, mas também de 

produzir objetos utilitários, relacionando dessa forma o conteúdo aprendido com sua aplicação 

em situações reais.  

As análises realizadas sugerem, entre outros aspectos, que: o papel do professor é 

essencial não só na implementação de estratégias diferenciadas para motivar os alunos para 

aprender, mas também, na atenção individualizada dispensada a cada aluno; a utilização dos 

materiais manipulativos desperta o interesse e a curiosidade em vários momentos, desafiando 

os alunos a descobrir a Matemática do cotidiano; a presença da manipulação e da construção 

de objetos proporciona momentos de descontração, mas também de aprendizagem, por meio 

da verbalização de conhecimentos e de dúvidas, levando o aluno a refletir sobre as próprias 

dificuldades. 

Apresentamos, a seguir, a sequência de atividades desenvolvidas na pesquisa, com 

algumas modificações implementadas a partir das observações de campo e da experiência 
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vivenciada, com o objetivo de aprimorá-las. Apesar de ter sido implementada no 9º ano do 

ensino fundamental, algumas atividades podem ser aplicadas em outros anos, a critério do 

professor. 

Em cada atividade sugerida, ressaltamos as estratégias motivacionais aplicadas e as 

vantagens oferecidas pelo uso da manipulação, ficando a critério do professor sua utilização na 

íntegra ou em parte, e sua adaptação, conforme as especificidades de seus alunos. 

Para compreensão das atividades, é desejável que os alunos conheçam os polígonos, 

sua classificação e características principais, que saibam diferenciar figuras planas de sólidos 

geométricos e que conheçam as terminologias que serão usadas: base, altura, faces, arestas, 

vértices. 
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Objetivos:  

- Identificar qual a importância que os alunos atribuem para o estudo da Geometria; 

- Verificar como os alunos percebem as formas geométricas em seu dia a dia; 

- Apresentar a proposta de trabalho das oficinas, traçando metas com os alunos; 

- Definir o nosso objeto de estudo durante as oficinas (os polígonos e prismas), mostrando a 

importância de saber calcular a área dos polígonos e o volume dos prismas para a realização 

das oficinas. 

Material necessário: Objetos encontrados em nosso dia a dia e que tenham a forma de um 

sólido geométrico, isto é, que sejam figuras espaciais fechadas, formadas por faces planas ou 

curvas: prismas, pirâmides, poliedros regulares, outros poliedros, esfera, cilindro, cone, etc. 

Veja alguns exemplos abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Figuras: Exemplos de objetos que podem ser usados na atividade 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras: Outros exemplos de objetos que podem ser usados na atividade 1. 

Atividade 1- Polígonos e Prismas 
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Tempo previsto: 2 aulas 

Organização: Todos os alunos assentados em círculo, deixando um espaço interno. Desenhar 

no chão o maior diagrama possível, colocando o nome: POLIEDROS. Dentro desse diagrama, 

desenhar outros três diagramas entrelaçados, com o maior tamanho possível.  

 

 

 

 

 

Diagrama 1: Conjunto dos poliedros 

Essa atividade foi reformulada, a partir das observações realizadas durante a pesquisa, 

pois a forma expositiva de apresentar o conteúdo, utilizada originalmente, não contribuiu para 

a motivação dos alunos.   

Apesar da presença do material concreto, dos objetos do cotidiano como caixas, jarros, 

objetos de decoração, os alunos apenas viam de longe sem tocá-los ou manipulá-los, a atenção 

era dispersa, alguns deitavam na mesa, escoravam a cabeça hora com uma mão hora, como 

mostra as figuras abaixo, demonstrando claramente seu tédio e sonolência, apesar de estar em 

muitas vezes silêncio e olhando para o que estava sendo mostrado.  

 

 

 

         

Figuras: Envolvimento dos alunos na atividade 1 original 

POLIEDROS 

PRISMAS 

POLIEDROS 

REGULARES 

PIRÂMIDES 
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O comportamento dos alunos, portanto, variou de acordo com a dinâmica da aula. Nos 

momentos em que eu estava falando, dando as definições, exemplos, mostrando os objetos, 

alguns olhavam e ouviam atentamente, mas uma aluna deitou na carteira e parecia dormir. 

Quando alguma pergunta era feita ou quando eu colocava algum objeto na carteira de cada um 

para que fosse analisado, havia a participação de quase todos, perguntando e respondendo às 

perguntas. 

 O fato de os alunos permanecerem muito tempo assentados, ouvindo muito e falando 

pouco, não favoreceu a motivação e isto ficou expresso na postura ao assentar, no semblante 

desanimado e nas conversas paralelas que surgiram. Como destacado por Guimarães (2004), 

as tarefas precisam ser atrativas e desafiadoras para que despertem o interesse e coloquem o 

aluno como protagonista do processo de aprendizagem.  

De acordo com a Teoria da Expectativa-Valor, a conduta motivada é o resultado de 

uma combinação entre as necessidades do indivíduo e o valor que ele atribui às metas 

estabelecidas, isto é, a mobilização do aluno para realizar uma tarefa depende não só do valor 

que ele atribui a ela, mas também do julgamento que faz a respeito de sua capacidade de 

realizá-la com sucesso, ou seja, suas expectativas de atingir a meta (BROPHY, 1987).  

 Ainda que o aluno veja significado em uma meta e queira muito alcançá-la, fará uma 

estimativa de suas habilidades e conhecimentos para verificar se há possibilidade de alcançar 

sucesso. Se não houver perspectiva de êxito, ele provavelmente não se motivará para buscar 

esta meta. 

Nessa primeira atividade propomos estabelecer metas de trabalho com os alunos, de 

forma que eles se sintam parte do processo e que entendam a importância de cada atividade 

que será realizada.  Segundo Guimarães (2004), Bzuneck (2004b) e Vockell (2009), as 

tarefas propostas pelo professor devem incorporar além dos objetivos pedagógicos do 

conteúdo, também objetivos pessoais do aluno, a fim de despertar seu interesse. 

1ª parte: diálogo com os alunos 

Desenvolvimento: Para iniciar a atividade 1, propomos um diálogo com os alunos. O 

professor pode perguntar aos alunos, por exemplo: 
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- Você acha que é importante saber Geometria para resolver problemas do dia a dia? 

Cite exemplos. 

- Você utiliza algum conhecimento de Geometria na sua vida fora da escola (trabalho, 

em casa, no lazer...)? Se sua resposta for sim, explique. 

- Que profissionais utilizam a Geometria no seu trabalho? 

- Você pode identificar algumas figuras geométricas com as quais você convive no seu 

dia a dia? 

- Você sabe qual a diferença entre uma figura plana e um sólido geométrico? 

Durante o diálogo, o professor pode intervir, trazendo mais informações e esclarecendo 

dúvidas. 

 A seguir, o professor pode falar da proposta das oficinas para a fabricação dos objetos 

(sabonete, vela e pufe) que têm a forma de sólidos geométricos e que são úteis no nosso dia 

a dia, estabelecendo algumas metas coletivas, como, por exemplo: 

- Cada aluno ou grupo de alunos deverá produzir uma vela, um sabonete e um pufe.  

- Fazer uma exposição para a escola. 

- Relacionar a quantidade de material que foi reciclado durante a oficina de pufes de garrafa 

PET, incentivando a reciclagem. 

 Estimule os alunos a traçarem suas metas pessoais quanto às oficinas, para que eles 

comecem a guardar os materiais (caixinhas de leite, garrafas PET, espuma, saquinhos 

plásticos).  

2ª parte: Identificando sólidos geométricos 

 Na segunda parte dessa atividade propomos uma dinâmica para que os alunos possam 

relacionar objetos que encontramos no nosso dia a dia com alguns os sólidos geométricos mais 

conhecidos. 
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Seria desejável que houvesse um objeto para cada aluno. Não sendo possível, os alunos 

poderiam trabalhar em duplas. O professor pode pedir com antecedência que os alunos tragam 

objetos de casa, aproveitando a oportunidade para verificar se eles sabem o que é um sólido 

geométrico. 

- Cartazes para afixar no quadro, com as características de cada tipo de sólido geométrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento: Distribuir os objetos para cada aluno. Pedir que eles leiam as 

características dos sólidos geométricos, apresentadas nos cartazes, e se coloquem dentro do 

conjunto a que pertencem. Os alunos que estão com objetos não poliédricos devem 

permanecer assentados. Após todos se acomodarem dentro dos diagramas, os alunos devem 

verificar se todos se encaixam nas definições. A seguir, os objetos devem ser deixados no 

chão, dentro dos respectivos conjuntos, e os alunos retornam para seus lugares.  

 Para encerrar a atividade, o professor pode questionar os alunos: 

- É possível um poliedro estar no grupo das pirâmides e também no grupo dos prismas? Por 

quê?  

PRISMA 

 

Poliedro que possui duas 

faces paralelas e iguais 

(base) e cujas faces 

laterais são retângulos, 

quadrados ou 

paralelogramos. 

PIRÂMIDE 

 

Poliedro que possui um 

polígono na base e cujas 

faces laterais são 

triângulos. 

POLIEDRO REGULAR 

 

É um poliedro que 

possui todas as faces 

iguais na sua  forma e 

tamanho. 

SÓLIDOS 

GEOMÉTRICOS NÃO 

POLIÉDRICOS 

 

Sólido que não possui 

todas as faces em forma 

de polígonos. 

POLIEDROS 

 

Sólidos geométricos que 

possuem todas as faces 

planas em forma de 

polígono. 
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- É possível um poliedro estar no grupo dos prismas e também dos poliedros regulares? Por 

quê? 

- Uma pirâmide também pode ser um poliedro regular? Por quê?  

- Quais diferenças vocês observam entre pirâmides e prismas?  

- Verdadeiro ou falso? 

( ) Toda pirâmide é um poliedro. 

( ) É possível construir um poliedro com apenas 3 polígonos. 

( ) Todo poliedro regular é um prisma. 

( ) Os poliedros podem ser classificados em : pirâmides, poliedros regulares, prismas e 

outros. 

( ) Todos os prismas possuem nas fazes laterais somente retângulos. 

( ) Uma pirâmide tem as faces laterais sempre triangulares. 

( ) Tanto a pirâmide quanto o prisma têm duas bases paralelas e iguais. 

( ) A área total de um poliedro é a soma das áreas de suas faces. 

( ) Um cilindro é um poliedro. 

 

 

 

Objetivos: 

- Trabalhar o conceito de área; 

- Deduzir as fórmulas de cálculo de área de quadrados, retângulos e paralelogramos;  

- Aplicar as fórmulas de cálculo de área na resolução de problemas.  

Materiais necessários: 1 folha de ofício, folha quadriculada em centímetros, jornais, recorte 

de jornal com anúncio de imóvel que indique a medida da área, cola, régua e tesoura. 

 ATIVIDADE 2-  O conceito de área e unidades de medida 
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Tempo previsto: 2 aulas 

Organização: Todos juntos (1ª parte) e grupos de 4 ou 5 alunos (2ª parte) 

 

1ª parte: Conversando sobre área 

Para Brophy (1987), Boekarts (2002) e Vockell (2009), dentre outros, os alunos 

atribuem mais significado à aprendizagem quando relacionam esse conteúdo a situações da 

vida real que exijam não a repetição de algoritmos ou utilização de fórmulas, mas que 

estimulem a criatividade e a busca de novas estratégias.  

Não é razoável esperar que os alunos sejam motivados a aprender se eles 

continuamente esperam praticar as habilidades já completamente dominadas, 

memorizar listas sem uma boa razão, copiar definições de termos que nunca 

foram usados em leituras ou trabalhos práticos, ou ler material que não é 

significativo para eles, porque é muito vago, abstrato ou alheio às suas 

experiências (BROPHY, 1987, p.42). 

 

Assim, os alunos compreendem a importância do conteúdo ensinado e se sentem 

motivados a aprender, aplicando o conhecimento adquirido em situações práticas e que 

tenham um objetivo imediato a ser alcançado. 

Como parte da segunda atividade, propomos um diálogo com os alunos para 

diagnosticar o conhecimento prévio que eles trazem sobre o conceito de área e, a partir das 

respostas, ir construindo o conceito segundo os eixos propostos por Douady e Perrin-Glorian 

(1987, 1989, apud FACCO, 2003): Geométrico - formado pelas superfícies planas, no caso os 

polígonos; Grandezas - tamanho que pode ser comparado; Números - quantificação usando 

uma unidade de medida escolhida; Algébrico - relacionando os comprimentos através de uma 

fórmula.  

Quando trabalhamos a construção do conceito de área, levando o aluno a associar cada 

um desses enfoques, é possível que ele entenda as fórmulas de cálculo,  ao invés de apenas 

memorizá-las. 

O professor pode fazer perguntas como: 
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- Em que situações da vida cotidiana a palavra área aparece?  

- O que significa calcular a área de uma superfície? 

- Quais a unidades de medida de área que vocês conhecem? 

- Qual a área aproximada dessa sala de aula em metros quadrados? 

- Como podemos calcular a área dessa sala de aula? 

 

2ª parte:  Unidades de medida de área   

Desenvolvimento: Para a realização da segunda parte da atividade, os alunos podem trabalhar 

em grupos, para facilitar o atendimento e o acompanhamento durante o desenvolvimento da 

atividade.  

Estimular o trabalho cooperativo é importante, pois os alunos têm a oportunidade de 

compartilhar seus conhecimentos, ajudando-se mutuamente, tiraram dúvidas e estimulam os 

colegas mais desanimados a concluir a atividade. A literatura destaca o potencial da 

cooperação na sala de aula (VOCKELL, 2009 e GUIMARÃES, 2004). 

Como mostram as figuras abaixo, nessa atividade os alunos têm a oportunidade de 

discutir idéias e conceitos matemáticos, verbalizando seus pensamentos, escrevendo e 

justificando o processo de raciocínio, sendo incentivados a pensar autonomamente. 

 

 

 

 

 

 

Figuras: alunos realizando a atividade 

Nessa atividade 2, os alunos devem construir as unidades padrão de medida de área 

(m
2 

, dm
2 

, cm
2
), utilizando papel ofício e jornal. Segundo Mesquita Filho (2008), a utilização 

dos materiais manipulativos e a construção de objetos, pode ajudar o aluno a formar imagens 

mentais passando do concreto para o abstrato, possibilitando o desenvolvimento de 
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habilidades e competências, privilegiando a construção do conhecimento em detrimento da 

memorização. 

Optamos por uma atividade menos complexa, para iniciar a apresentação do conteúdo, 

de forma que todos os alunos possam participar, sentindo-se capazes e motivados. Isso porque 

a crença pessoal que o aluno tem em sua habilidade em resolver determinado problema - 

crença de autoeficácia - influencia na sua motivação para a realização da tarefa (BZUNECK, 

2004a). 

Registro da atividade 

1) Expliquem o significado da palavra ÁREA em cada item: 

a) 

 

 

 

 

b) “Aos 11 minutos, Alex Mineiro ajeitou com o braço para Bruno Mineiro marcar um golaço, 

de fora da área” (Bemparaná: O portal Paranaense, 25 de julho de 2010)._____________________ 

____________________________________________________________________________ 

c)Vendo linda casa a 150m da praia: Com uma pequena vista parcial pro mar, esta linda casa é 

constituída de 2 suítes, sala, copa, cozinha, banheiro social, garagem para vários carros, 

churrasqueira e jardim. Área do terreno de aproximadamente 500m² e área construída de 

aproximadamente 350m². Valor: R$400.000,00. _____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2) Procurem no dicionário o significado da palavra área que se aplica em 

Geometria.___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________

________________________________________ 

http://picasaweb.google.com.br/FotosImoCanes/C120110ILHHHausIlheusBahia?feat=directlink
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3) Para entendermos o tamanho das unidades padrão de medida de área (m
2 

, dm
2 

, cm
2
), 

construam o que se pede, usando o material recebido: 

a) Um quadrado medindo um centímetro de lado. 

b) Um quadrado medindo um decímetro de lado. 

c) Um quadrado medindo um metro de lado. 

4) Analisando os quadrados construídos, descubram quais as relações entre as unidades de 

medida de área. 

1 dm
2
 = _________ cm

2     
 1 m

2 
= ________ dm

2          
1 m

2 
= ________ cm

2 

5) Leiam todas as informações do recorte de jornal. Analisem a área do imóvel (casa, 

apartamento, lote, fazenda...) que está sendo oferecido e respondam: 

a) A área do imóvel é: _______________ 

b) Vocês consideram que esse imóvel é maior que a nossa sala de aula? Justifique. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

c) Se vocês disseram sim, quantas vezes ele é maior?_________________________________ 

d) Vocês consideram que a área desse imóvel é maior que a quadra da nossa escola? 

Justifique. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

6) Qual é a área da superfície da sua mesa?_________________________________________ 

Explique como vocês calcularam: ________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Objetivos:  

- Deduzir a fórmula para cálculo da área de retângulo e quadrado; 

- Aplicar as fórmulas deduzidas na resolução de problemas. 

Material necessário para cada grupo: 

- Uma  calculadora, uma fita métrica, trena ou metro de pedreiro; uma peça de cerâmica para 

piso para cada grupo; giz; „metro quadrado‟ construído pelo grupo. 

Tempo previsto: 2 aulas 

Organização: Grupos de 5 a 6 alunos 

 Em suas orientações, a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte (SMED) 

ressalta que o ensino da Matemática no 3º ciclo deve ser feito por meio de situações-problema, 

isto é, “situações que permitam alguma problematização”, que instiguem a investigação, 

reflexão e discussão de ideias, possibilitando a construção do conhecimento, indo além da 

simples aplicação de conceitos e procedimentos transmitidos ao aluno.  

 Essas situações-problema podem ser propostas em vários níveis de complexidade de 

acordo com a série, utilizando-se para isso vários recursos: textos, materiais concretos, 

instrumentos de medida, objetos do entorno escolar, calculadora, vídeos, jogos, etc. 

 Nessa atividade 3, propomos um problema prático que leva os alunos a buscar 

estratégias de cálculo de área de retângulo e quadrado, trabalhando unidades de medida 

diferentes ( m
2
 e cm

2
). O uso da calculadora é sugerido no intuito de facilitar os cálculos, já 

que o enfoque é a criação da estratégia de cálculo e não a conta em si. Eliminamos, assim, 

possíveis dificuldades que poderiam desmotivar os alunos que ainda não dominam essa 

habilidade. 

ATIVIDADE 3 - Área do retângulo e do quadrado 

 

Grupo: ___________, ______________, ___________, 

__________, ___________ 

Data: _____________ 

 

Problema proposto: 

Preciso colocar piso no banheiro da minha casa que 

tem forma retangular e mede 2m de largura por 3 m de 

comprimento. Ganhei 30 cerâmicas que sobraram da 

última reforma da casa da minha tia e preciso saber: 

a) As 30 cerâmicas são suficientes para colocar no piso 

deste banheiro?  Quantas cerâmicas preciso utilizar? 

b) O pedreiro cobra R$12,00 para colocar cada m² de 

piso. Quantos m² tem meu banheiro? 

c) Quanto vai custar a mão de obra do pedreiro? 

 

Roteiro do trabalho: 

1) Escolham um membro do grupo para fazer o 

relatório da atividade. Anotem todo o processo de 

solução do problema proposto e os cálculos feitos. 

Distribuam as tarefas abaixo de modo que todos 

participem. 

2) Com as folhas de jornal que vocês receberam, 

construam um quadrado de 1m de lado, ou seja, um 

quadrado de área 1m². 

3) Façam no chão o contorno do banheiro usando as 

medidas dadas. 

4) Usem o metro quadrado construído e a amostra da 

cerâmica que vocês receberam para responder às 

perguntas do problema proposto.  

 

Relatório: 

- Dificuldades encontradas ou dúvidas que surgiram: 

_________________________________ 
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Autores como Guimarães (2004) e Bzuneck (2004a) salientam a importância de propor 

tarefas com graus de dificuldade diferentes, para que todos no grupo possam participar e 

realizar uma parte da tarefa de acordo com sua capacidade, conhecimento ou habilidades. 

 O fato de os alunos estarem organizados em pequenos grupos, e de as atividades 

envolverem diversas habilidades e tarefas, permitiu que distintas contribuições dos alunos 

fossem observadas. Além disso, os alunos se mostraram motivados e participativos, pois 

tiveram liberdade par buscar estratégias diferentes para resolver o problema proposto, como 

mostrado nas figuras abaixo.  

 

 

 

 

 
Figuras: alunos calculando a área do quadro da sala. 

 Desenvolvimento: Os alunos, divididos em grupos, recebem os materiais listados acima e, 

para desenvolver a atividade, têm um espaço que lhes permite fazer o desenho no chão, se 

quiserem. 

Problema proposto: Preciso colocar piso no banheiro da minha casa que tem forma 

retangular e mede 2m de largura por 3 m de comprimento. Ganhei 30 cerâmicas que sobraram 

da última reforma da casa da minha tia e preciso saber: 

a) Quantos m² tem o banheiro? 

b) O pedreiro cobra R$12,00 para colocar cada m² de piso. Quanto vai custar a mão de obra do 

pedreiro? 

c) As 30 cerâmicas são suficientes para colocar no piso desse banheiro?  Quantas cerâmicas 

preciso utilizar? 
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d) Se a cerâmica fosse colocada em uma sala quadrada de lado 4 m, quantas dessas cerâmicas 

seriam necessárias? 

Sugestões: 

- Anotem todo o processo de solução do problema proposto e os cálculos feitos. 

-  Distribuam as tarefas de modo que todos participem. 

- Vocês podem usar o „metro quadrado‟, construído na atividade anterior. 

Relatório: 

1) Anotar  as dificuldades encontradas ou dúvidas que surgiram.  

2) a) Como vocês resolveram a questão (a)? 

    b) Quais cálculos realizaram para responder à questão (a)? 

3) a)  Como vocês resolveram a questão (b)? 

     b) Quais cálculos realizaram para responder à questão (b)? 

4) a) Como vocês resolveram a questão (c)? 

    b) Quais cálculos realizaram para responder à questão (c)? 

5)  a) Como vocês resolveram a questão (d)?  

     b) Quais cálculos realizaram para responder à questão (d)? 

6) Se já sabemos o comprimento e a largura de uma superfície retangular, como podemos 

calcular a área? 

7) E se a superfície for quadrada? Como calcular a área?  

8) Agora calcule a área do quadro da sala. Meça o comprimento e a largura. 

Largura: _________    Comprimento: ________    Área: _____________________ 

9) Observem os retângulos e quadrados abaixo. Eles estão divididas em quadrinhos de 1 cm de 

lado, ou seja, a  área de cada quadrinho é 1cm
2
. Qual é a área destas figuras?    
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a)                                            b)   

  

 

 

 

 

     Área = _____________                                                       Área= ______________               

c)                                                                                       d)                          

  

 

Área = __________________________   Área = __________________ 

 

 

 

Objetivos:  

- Perceber que um polígono pode ser decomposto em partes e composto de uma nova forma, 

conservando a medida de sua área; 

- Deduzir a fórmula para cálculo de área de paralelogramo e triângulo; 

- Aplicar o cálculo de área de paralelogramo e triângulo na resolução de problemas. 

Material necessário: Folha quadriculada em centímetros, tesoura, régua, cola, calculadora. 

Tempo previsto:  1 aula 

1,5 cm 

ATIVIDADE 4 - Área do paralelogramo e do triângulo 

 

Grupo: ___________, ______________, ___________, 

__________, ___________ 

Data: _____________ 

 

Problema proposto: 

Preciso colocar piso no banheiro da minha casa que tem 

forma retangular e mede 2m de largura por 3 m de 

comprimento. Ganhei 30 cerâmicas que sobraram da última 

reforma da casa da minha tia e preciso saber: 

a) As 30 cerâmicas são suficientes para colocar no piso deste 

banheiro?  Quantas cerâmicas preciso utilizar? 

b) O pedreiro cobra R$12,00 para colocar cada m² de piso. 

Quantos m² tem meu banheiro? 

c) Quanto vai custar a mão de obra do pedreiro? 

4 cm 

2 cm 
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Organização: Duplas 

Chiummo (1998), analisando como alguns livros didáticos abordam o conceito de área, 

constata que, na maioria deles, a forma é apresentada pronta, sem que o aluno tenha a 

oportunidade de tentar encontrá-la, bem como não há referência à história do desenvolvimento 

desse conceito. 

O uso da composição/decomposição de polígonos, que já era feito na Antiguidade e é 

sugerido em pesquisas como a de Facco (2003) e nos livros didáticos de Matemática, permite 

que se façam relações de equivalência entre as áreas, possibilitando que, a partir de uma 

fórmula estabelecida para um determinado polígono, seja determinada a forma de cálculo da 

área de outros polígonos.  

Desenvolvimento: Na atividade 4,  sugerimos que o aluno deduza as fórmulas de cálculo de 

área de paralelogramo e triângulo, a partir da composição/decomposição do polígono, de 

forma a relacioná-lo com um outro polígono que já tenha a fórmula de cálculo de área 

estabelecida.  

No caso do paralelogramo, o aluno pode relacioná-lo com o retângulo ou o quadrado e, 

no caso do triângulo, além desses dois polígonos, pode relacioná-lo com a área do 

paralelogramo. 

 

PARALELOGRAMO 

1) Na folha quadriculada, vocês devem desenhar um paralelogramo de base 5 cm e altura 3 cm 

e recortá-lo.  

a) Como esse paralelogramo pode ser transformado em um retângulo, mantendo a medida da 

base e da altura? Recorte  e cole no espaço abaixo como vocês fizeram. 

b) Qual é a área desse paralelogramo em cm
2
? 
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 c) Se a área do retângulo pode ser obtida multiplicando a medida da base pela medida da 

altura, como vimos na atividade anterior, então qual será a fórmula para calcular a área de um 

paralelogramo com a mesma base b e altura h? Justifique. 

2) Calcule a área do paralelogramo abaixo. Considere cada quadradinho abaixo  com 1 mm de 

lado. 

 

                  h = altura =  _____mm                                     

        

                                                               b = base = ______ mm                 

            Área = _________ 

 

3) Uma mesa de granito tem a forma de um paralelogramo. Se o m
2
 do mármore custa R$ 

250,00, quanto custará a pedra da  mesa? 

     

     

h= 90 cm = 0,90 m 

                            1,20 m  

 

TRIÂNGULOS 

5) Usando a folha quadriculada, desenhe vários tipos de triângulos. 

a) Tente descobrir uma fórmula para calcular a área de um triângulo qualquer de base b e 

altura h, a partir das fórmulas de cálculo de área que você já conhece. 

6) Se você não conseguiu chegar a uma conclusão sobre a área do triângulo, tente fazer 

conforme indicado abaixo. 
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-  Divida os polígonos abaixo, traçando uma das diagonais. 

 

                             

a) Que polígono formou ao traçar a diagonal dentro desses polígonos? 

b) O paralelogramo e o triângulo formados dentro dele possuem a mesma base e a mesma 

altura? 

c) Qual a relação entre a área do paralelogramo  e a área do triângulo formado ao traçar a 

diagonal?  

d) O quadrado e o triângulo formado dentro dele possuem a mesma base e a mesma altura?  

e) Qual a relação entre a área do quadrado  e a área do triângulo formado ao traçar a diagonal? 

f) O retângulo e o triângulo formado dentro dele possuem a mesma base e a mesma altura?  

g) Qual a relação entre a área do retângulo  e a área do triângulo formado ao traçar a diagonal?  

h) Então, como podemos calcular a área de um triângulo de base b e altura h? 

7) Se um pufe tem a forma de um prisma triangular, qual é a área de pano 

usada para cobrir o assento desse pufe, sabendo que a base do triângulo 

mede 45 cm e a altura do triângulo mede 25 cm? 

 

 

 

Objetivos: 

- Motivar os alunos, mostrando a utilidade do conteúdo aprendido; 

-  Aplicar o conhecimento adquirido sobre cálculo de área; 

ATIVIDADE 5- Oficina de fabricação de pufes 

 

Grupo: ___________, ______________, ___________, 

__________, ___________ 

Data: _____________ 

 

Problema proposto: 

Preciso colocar piso no banheiro da minha casa que tem 

forma retangular e mede 2m de largura por 3 m de 

comprimento. Ganhei 30 cerâmicas que sobraram da última 
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- Identificar faces de um prisma e calcular sua área. 

 

Material necessário para cada pufe: 

- 18 garrafas PET de 2 litros iguais (pufe de base quadrada) ou 20 garrafas (pufe de base 

triangular), bem lavadas e secas, com a tampa e sem rótulo; uma caixa de papelão grande; um 

pedaço de espuma para o assento - ou flocos de espuma, sacolinhas plásticas (emboladas uma 

a uma) ou esponjas velhas; pano para cobrir o pufe com, aproximadamente, 1,5m de 

comprimento e 0,80m de largura. 

Tempo previsto: 3 aulas 

Organização: livre 

Desenvolvimento: Nessa oficina de fabricação de pufes, os alunos puderam aprender 

Matemática por meio da construção de objetos, manipulando diversos tipos de materiais, o que 

possibilitou uma aula distinta das rotineiras.  

Dessa forma, além de permitir que os alunos exercitassem  cálculos de área de alguns 

polígonos,  proporcionou o desenvolvimento de habilidades manuais e da criatividade. 

Diversos autores como Guimarães (2004) e Mesquita Filho(2008) defendem tais ideias. 

Sugerimos a utilização de alguns materiais recicláveis (caixas de papelão, garrafas PET, 

sacolas plásticas, pedaços de espuma ou almofadas velhas), diminuindo os custos e 

conscientizando os alunos da importância da reciclagem. 

No questionário de avaliação da motivação, aplicado durante a nossa pesquisa, os 

alunos expressaram um pouco de desânimo em alguns momentos, devido ao esforço 

necessário para cortar garrafas, montar o pufe e cortar o papelão na medida certa para formar 

as faces laterais e base do prisma. 

 Contudo, não desistiram, pois estavam interessados em concluir a tarefa e ver o pufe 

pronto. Ao responderem à questão - “Como você se sentiu durante a atividade da oficina de 

pufes?”, encontramos respostas como: 
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“No início eu estava um pouco desanimada, mas depois eu fui me interessando mais 

porque eu fui vendo que foi ficando legal”(Josie).  

“Estava animada durante toda a tarefa, porque foi uma aula diferente e divertida, 

onde aprendemos Matemática e artesanato (Aline). 

“Estava desanimado no início, mas fiquei mais interessado depois. Eu estava meio 

estranho no começo, mas depois animei. Só que depois com a falta de atenção para o 

nosso grupo eu desanimei de novo” (Diego). 

 

Um exemplo que demonstra que a motivação de um aluno pode variar dentro de uma 

mesma atividade é o da aluna Anabel. As imagens das filmagens evidenciam que, durante essa 

etapa da atividade, a aluna reclamou muito, declarando-se cansada, afirmando que não ia dar 

certo e que estava bom daquele jeito mesmo, mas em nenhum momento desistiu, apesar de 

parecer desmotivada e nervosa.  

A atividade do pufe deixa a gente estressado, mas depois ansioso para ver o resultado. 

Eu achei muito diferente e muito difícil, pois calcular todas as medidas é muito difícil, 

mas depois, no final, é muito interessante e muito bonito(Anabel). 

 

 Ela escolheu fazer um pufe com base triangular, o que deu mais trabalho na hora de 

cortar as faces no papelão na medida certa, e, por isso, teve que repetir o processo, como 

mostra as figuras abaixo.  

 

 

 

Montagem do pufe escolhido pela aluna Anabel 

Por se tratar de uma tarefa prática, a oficina de pufes requer dos alunos paciência e 

habilidades manuais, atenção aos detalhes e um pouco de esforço físico, além de cálculo. 

Então, é esperado que a motivação do aluno, e, consequentemente, seu envolvimento na tarefa 

proposta, possa variar dentro da própria atividade (BZUNECK, 2004c, TÁPIA, 2003).  
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Desenvolvimento: O professor pode entregar uma folha com o „passo a passo‟ para cada 

aluno ou reproduzi-lo em tamanho grande e afixar no quadro. 

Orientações da oficina: Separem o material, colocando-o em cima das mesas. Leia cada passo 

com atenção e peça ajuda quando necessário. Não joguem lixo no chão, não desperdicem 

material. 

1ºpasso: separar metade das garrafas e deixá-la com a tampa. A outra metade das garrafas 

deve ser cortada na primeira linha abaixo do bico. A parte do bico não será utilizada. 

2º passo: encaixar cada garrafa inteira dentro da parte cortada, com a tampa para baixo, até 

encostar no fundo.  

 

 

 

 

 

Figuras: 1º e 2º  passos 

3º passo: unir as garrafas duas a duas usando uma fita durex larga, deixando sempre as tampas 

viradas para o mesmo lado. Passar o durex em cima, no meio e embaixo, dando várias voltas 

para ficar bem firme.  

4º passo: juntar duas peças duplas com mais uma peça, formando um agrupamento com 3 

garrafas, e passar durex como indicado no 3º passo.  
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Figuras: 3º e 4º passos 

5º passo: unir todas as peças de três garrafas, formando a base do pufe. Passar o durex de 

forma que fique bem firme. 

6º passo:  desenhe e corte no papelão os polígonos para colocar  no assento, no fundo e nas 

laterais do pufe, formando um prisma. 

 

 
Figuras: 5º e 6º passos 

 

7º passo: 

coloque as faces do pufe, afixando com durex, deixando uns 2 cm de espaço na parte de cima 

para colocar a espuma (ou material alternativo: sacolas plásticas ou esponjas velhas). Não 

force o encaixe das faces para que não fique arredondado.  
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Figuras: 7º passo 

8º passo: corte um pedaço de pano para o assento,  de forma que sobrem uns 3 cm de cada 

lado. Centralize o pano sobre o assento e cole as beiradas nas faces laterais, esticando bem.  

9º passo:  meça o pano necessário para colocar na lateral  do pufe, deixando uns 5 cm 

sobrando para dobrar para baixo do pufe. Cole o pano lateral com cola quente, sempre 

dobrando as beiradas para dentro para dar um acabamento. 

 

 

 

 

 

 

Figuras: 8º e 9º passos 

Após terminar o pufe, responda: 

1) a) Quantos polígonos formam o pufe?_________________________ 

b) Esse pufe é um prisma. Justifique a afirmação ____________________________________ 
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c) Quais polígonos foram usados na montagem do prisma e quantos de cada 

um?________________________________________________________________________ 

 2) Cálculo da área total do prisma: desenhe cada polígono diferente usado na construção do 

pufe e anote as medidas necessárias para calcular a área de cada um. 

a) Desenho do polígono da base                   b) Cálculo da área da base 

 

                 

c) Desenho do polígono das laterais                   d) Cálculo da área Lateral  

 

 

e) Cálculo da  área da superfície total do prisma (pufe) 

 

3) Qual é a área de pano (em metros quadrados) usada para fazer o pufe? 

 

 

 

Objetivos:  

- Deduzir a fórmula de cálculo da área de um trapézio; 

- Aplicar o conhecimento adquirido na resolução de problemas; 

Material necessário: Folha quadriculada, régua, tesoura, calculadora, objeto em forma de 

prisma cuja base seja um trapézio. 

ATIVIDADE 6 - Cálculo da área do trapézio  

 

Grupo: ___________, ______________, ___________, 

__________, ___________ 

Data: _____________ 

 

Problema proposto: 

Preciso colocar piso no banheiro da minha casa que tem forma 

retangular e mede 2m de largura por 3 m de comprimento. Ganhei 

30 cerâmicas que sobraram da última reforma da casa da minha tia e 

preciso saber: 

a) As 30 cerâmicas são suficientes para colocar no piso deste 

banheiro?  Quantas cerâmicas preciso utilizar? 

b) O pedreiro cobra R$12,00 para colocar cada m² de piso. Quantos 
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Tempo previsto: 1 aula 

Organização: Duplas ou trios 

Desenvolvimento: Assegurar o tempo suficiente para a realização da tarefa ou proporcionar 

intervalos dentro da atividade para relaxar, contribui para que o aluno continue motivado 

(VOCKELL, 2009 e GUIMARÃES, 2004).  

Tendo em vista essa sugestão, reformulamos a atividade original proposta  na pesquisa, 

onde os alunos, além de deduzir a fórmula do trapézio, tinham que calcular a área total de um 

pufe de base pentagonal. Dessa forma, os alunos ficaram duas aulas, aproximadamente 1h40 

min, envolvidos com a atividade, sem interrupção. 

A experiência demonstrou que esse tipo de atividade com muitos cálculos, e que exige 

mais concentração e esforço mental, não deve durar mais que uma aula. Os alunos acabam 

cansados e desmotivados para continuar a atividade. Sendo assim, dividimos a tarefa em duas 

e apresentamos aqui como atividade 6 e 7. 

TRAPÉZIO 

1) a) Desenhe na folha quadriculada um trapézio medindo 10 cm de base maior, 6 cm de base 

menor e 4 cm de altura.  

b) Qual é a área desse trapézio? Considere cada quadradinho com 1 cm de lado, ou seja, com 1 

cm
2
 de área.  

c) Recorte o trapézio e tente associar a área dele com a área de um dos polígonos (quadrado, 

retângulo ou paralelogramo) de que você já descobriu a fórmula de cálculo da área.  

d) Você conseguiu descobrir uma  fórmula para o cálculo da área de um trapézio? _________  

Se o trapézio tem base maior (B), base menor(b) e altura (h), qual é a fórmula para o cálculo 

da área? ____________________________________________________________________ 

2) Se você não conseguiu descobrir, tente dessa forma: 
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- Depois de desenhar e recortar o trapézio, corte o trapézio ao meio, dividindo a altura pela 

metade. Inverta uma das partes, encaixando-a na outra. 

- Qual polígono formou? _____________________ 

- Como calcular a área desse polígono formado? ____________________________________ 

- Qual é a relação entre a base desse novo polígono e as bases do trapézio?________________ 

____________________________________________________________________________ 

- Qual é então a formula para cálculo da área de um trapézio qualquer? __________________ 

3)  Agora, aplique o que você descobriu calculando a  área da base do sabonete que tem a 

forma do trapézio ao lado. Verifique as medidas no 

desenho, usando a régua. 

 

                              

     

        

4) Um prédio será construído em forma de um prisma cuja 

base é um trapézio, conforme maquete mostrada na figura ao 

lado. Calcule a área construída desse prédio. Escala do 

desenho:  1 cm = 10 m.  

                         

                

 

 

        ATIVIDADE 7 - Cálculo da área de outros polígonos 

 

Grupo: ___________, ______________, ___________, 

__________, ___________ 
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Objetivos: 

- Calcular área de pentágono, hexágono e octógono por decomposição em outros polígonos 

conhecidos. 

Material necessário:   

- Pufe em forma de prisma cuja base seja um pentágono, hexágono ou octaedro (o pufe será 

sorteado entre os alunos participantes da atividade); régua, metro ou fita métrica, calculadora. 

Tempo previsto: 1 aula 

Organização: Duplas 

Desenvolvimento: Para iniciar a atividade, o professor pode mostrar o pufe, falar do  desafio e 

do sorteio: As duplas que conseguirem calcular, aproximadamente, a área total de pano usada 

para fazer este pufe (cuja base se aproxima de um pentágono), poderão participar do sorteio 

para ganhá-lo.  

Antes de entregar a tarefa, é importante perguntar aos alunos como pode ser calculada 

a área de um pentágono, pedindo que eles observem o assento do pufe que tem a forma 

aproximada de um pentágono. 

As perguntas podem ser do tipo: 

- Se não temos uma fórmula para calcular a área do pentágono, como fazer? 

- Será que decompondo o pentágono em outros polígonos que já conhecemos a área pode ser 

calculada? 

-  Em quais polígonos podemos decompor o pentágono?  

-  De que forma podemos calcular, então, a área do pentágono? 

 

DESAFIO 
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 As duplas que conseguirem calcular, aproximadamente, a área total de pano usada para 

fazer este pufe (cuja base se aproxima de um pentágono), poderão participar do sorteio para 

ganhá-lo.   

No desenho abaixo, estão as medidas da base e da altura do pufe. Vocês podem pegá-lo para 

observar as faces de perto. 

 

                                              

   

         

Desenho ilustrativo da base do pufe                   

 

    Altura do pufe = 41 cm                                  

 

 

 

                            

 

                                     Figuras do pufe 

 

POLÍGONO QUALQUER 

Podemos fazer o processo de „decomposição‟ sempre que não temos a fórmula para calcular a 

figura toda? Justifique. ________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________  

a) Tente „decompor‟ a figura abaixo em figuras cuja área você saiba calcular. 

54 cm  

34 cm 

27 cm  
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 b) Meça os valores que precisar para calcular a área de cada polígono traçado dentro do 

hexágono e anote na figura. 

c) Calcule a área de cada parte e em seguida a área 

total do hexágono que é a base deste sabonete. 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

- Realizar a montagem dos prismas que serão as formas dos sabonetes e velas; 

- Identificar características dos prismas; 

- Calcular a área da base da forma construída. 

Materiais necessários:  

- Durex largo, tesoura, régua, calculadora; caixas de leite longa vida, limpas e abertas. 

Tempo previsto: 1 aula 

Organização: individual 

Desenvolvimento: Nessa atividade, os alunos farão a montagem dos prismas que servirão de 

forma para os sabonetes e velas. Os alunos utilizarão os conhecimentos sobre as características 

(número de lados, ângulos, nomeclatura, etc), para desenhar na parte colorida da caixinha, os 

polígonos da base e das laterais que formam o prisma escolhido por eles.  

Tamanho real 

ATIVIDADE 8 - Montagem da forma do sabonete 

 

Grupo: ___________, ______________, ___________, 

__________, ___________ 

Data: _____________ 

 

Problema proposto: 

Preciso colocar piso no banheiro da minha casa que tem forma 

retangular e mede 2m de largura por 3 m de comprimento. Ganhei 

30 cerâmicas que sobraram da última reforma da casa da minha tia e 

preciso saber: 

a) As 30 cerâmicas são suficientes para colocar no piso deste 

banheiro?  Quantas cerâmicas preciso utilizar? 

b) O pedreiro cobra R$12,00 para colocar cada m² de piso. Quantos 

m² tem meu banheiro? 

c) Quanto vai custar a mão de obra do pedreiro? 

 

Roteiro do trabalho: 

1) Escolham um membro do grupo para fazer o relatório da 

atividade. Anotem todo o processo de solução do problema proposto 

e os cálculos feitos. Distribuam as tarefas abaixo de modo que todos 

participem. 

2) Com as folhas de jornal que vocês receberam, construam um 

quadrado de 1m de lado, ou seja, um quadrado de área 1m². 
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A atividade possibilita que o aluno visualize a planificação do prisma e entenda que a 

área da superfície total do prisma é a soma das áreas de cada polígono (faces) que o formam. 

As faces desenhadas na caixa de leite devem ser cortadas e unidas com fita durex larga, 

deixando a parte laminada para dentro, conforme mostra as figuras abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras -  Montagem da forma escolhida pelo aluno 

 

Autores como Guimarães (2004) e Bzuneck (2004a) salientam a importância de propor 

tarefas com graus de dificuldade diferentes, para que todos no grupo possam participar e 

realizar uma parte da tarefa de acordo com sua capacidade, conhecimento ou habilidades. 

Nesse sentido, essa atividade proporciona a aplicação de diversas habilidades, pois envolve 

desenho, manipulação de materiais e cálculos. 

Segundo Brophy (1987), o aluno se envolve mais em uma atividade em que ele tem um 

interesse pessoal, um objetivo que não seja somente imposto pelo professor, mas que 

agregue também metas pessoais traçadas pelo aluno e que sejam próximas, específicas e 

adequadas.  

No caso das oficinas, os objetos produzidos foram levados para casa no mesmo dia, 

havia uma meta próxima a ser atingida. As metas estabelecidas pelos alunos nessas oficinas 

eram também específicas, isto é, todos sabiam o que era necessário para atingir seus 

objetivos e tinham consciência do esforço que teriam que empregar para atingi-los.  
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Por fim, as metas estabelecidas eram adequadas ao nível de capacidade e conhecimento 

dos alunos, pois todo o conhecimento matemático envolvido nos cálculos já havia sido 

trabalhado nas atividades anteriores. 

De acordo com sua preferência ou disposição para empregar mais esforço, os alunos 

escolheram a base do sabonete (quadrada, retangular, triangular, pentagonal, etc), sabendo 

que teriam que calcular a área. Nas duas oficinas de construção de objetos realizadas em 

nossa pesquisa, os alunos estabeleceram suas metas, tendo liberdade de escolha quanto ao 

formato e à decoração dos objetos construídos. 

Apesar de exigir mais esforço, tempo e mais cálculos, muitos alunos optaram por fazer 

objetos no formato de estrela, pentagonal, octogonal, etc. Ao serem questionados por sua 

escolha, afirmavam que, apesar de ser mais trabalhoso, compensava, pois ficaria mais bonito 

e, além disso, alguns estavam fazendo os objetos pensando em presentear outras pessoas ou 

até mesmo vender.  

 

Registro da atividade 

Forma do sabonete/vela 

Anote, no espaço abaixo, todas as características que você observa no prisma que você 

formou:_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Responda às questões: 

1) Quantos polígonos foram usados nessa forma?____________________________________ 

2) Esse poliedro que você formou é um prisma. Justifique a afirmação.___________________ 

____________________________________________________________________________ 

3) Quais polígonos foram usados na montagem desse poliedro e quantos de cada um?_______ 

____________________________________________________________________________ 
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4) Qual é o polígono da base?____________________________________________________ 

5) Desenhe o polígono da base do seu prisma, faça as medidas necessárias, anotando no 

desenho, e calcule a área. 

6) Desenhe o prisma construído. 

 

 

 

Objetivos: 

-Valorizar o conhecimento que o aluno já adquiriu; 

- Estimular a verbalização do conhecimento sobre área de polígonos; 

- Revisar as fórmulas de cálculo de área de polígonos, justificando-as; 

- Promover o cálculo de área de polígonos de forma lúdica; 

- Revisar características dos poliedros: prismas, pirâmides e poliedros regulares, 

através de um jogo. 

Material necessário: 

- Polígonos de diversas formas, reproduzidos em papel cartão (ou similar); fichas 

contendo o nome dos polígonos e as palavras que aparecem nas fórmulas de cálculo de área: 

base, base maior, base menor, altura, lado, e o número dois; Jogos: Polígono de áreas 

equivalentes e Jogo dos Poliedros (ver apêndice A) ou outro jogo que trabalhe o cálculo de 

área (um jogo para cada grupo de alunos). 

Organização: grupos de 4 ou 5 alunos 

Tempo previsto: 1 aula 

ATIVIDADE 9 - Revisão das fórmulas de cálculo de área e Jogos 

 

Grupo: ___________, ______________, ___________, __________, 

___________ 

Data: _____________ 

 

Problema proposto: 

Preciso colocar piso no banheiro da minha casa que tem forma retangular 

e mede 2m de largura por 3 m de comprimento. Ganhei 30 cerâmicas que 

sobraram da última reforma da casa da minha tia e preciso saber: 

a) As 30 cerâmicas são suficientes para colocar no piso deste banheiro?  

Quantas cerâmicas preciso utilizar? 

b) O pedreiro cobra R$12,00 para colocar cada m² de piso. Quantos m² 

tem meu banheiro? 

c) Quanto vai custar a mão de obra do pedreiro? 

 

Roteiro do trabalho: 

1) Escolham um membro do grupo para fazer o relatório da atividade. 

Anotem todo o processo de solução do problema proposto e os cálculos 

feitos. Distribuam as tarefas abaixo de modo que todos participem. 

2) Com as folhas de jornal que vocês receberam, construam um quadrado 

de 1m de lado, ou seja, um quadrado de área 1m². 

3) Façam no chão o contorno do banheiro usando as medidas dadas. 

4) Usem o metro quadrado construído e a amostra da cerâmica que vocês 

receberam para responder às perguntas do problema proposto.  

 

Relatório: 

- Dificuldades encontradas ou dúvidas que surgiram: 
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Desenvolvimento: A variação da forma de apresentar o conteúdo é sugerida por 

Guimarães (2004), quando destaca a importância de diversificar o material de trabalho para 

que o aluno se sinta mais motivado.  

 Primeiramente, sugerimos uma recapitulação das fórmulas para cálculo de área de 

quadrado, retângulo, triângulo, trapézio, paralelogramo e outros polígonos. Os polígonos, as  

fichas com os nomes dos polígonos e palavras que representam as medidas envolvidas no 

cálculo da área, reproduzidos em tamanho grande, podem ser afixados no quadro.  

Pedir que cada grupo escolha um dos polígonos para explicar aos colegas como 

calcular a área, indo até o quadro e montando a fórmula  com as palavras escritas nas fichas, 

podendo recortar os polígonos, decompondo-os durante a explicação. Estimular que os alunos 

verifiquem se está correto e auxiliem os colegas. 

A dinâmica utilizada na revisão  sugeriu aos alunos participantes da nossa pesquisa que 

se tratava de um quebra-cabeça e eles se  empolgaram como se fosse um jogo. Houve 

envolvimento da maioria dos alunos em um clima descontraído, alegre e cooperativo. Muitos  

falavam ao mesmo tempo, querendo ajudar os colegas, ir à frente e escolher primeiro o 

polígono para explicar a fórmula. 

 As figuras abaixo mostram um dos momentos onde os alunos interagiram 

cooperativamente durante a atividade. 

 

 

 

 

 

 

Figura – Aluno ajudando o colega a explicar a                            Figura : aluna decompondo o polígono 

  fórmula da área do trapézio.                                                        escolhido. 
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A seguir, sugerimos que os alunos conheçam os jogos, lendo as regras, e façam uma 

primeira rodada para se familiarizarem. O jogo dos „Polígonos de áreas equivalentes‟ trabalha 

o cálculo de área de triângulo, quadrado, paralelogramo, trapézio e retângulo, além do calculo 

da área de um polígono qualquer, através da composição e decomposição em outros 

polígonos.  

Através do „banco de ajuda‟, os alunos com maior dificuldade ou aqueles que ainda 

não conhecem as fórmulas para cálculo da área dos polígonos, têm a opção de consultar as 

fórmulas ou um exemplo de cálculo, o que possibilita que todos participassem. O uso da 

calculadora agiliza o processo e permite que os alunos que ainda não dominam as operações 

matemáticas possam jogar. A figura abaixo ilustra o jogo. 

 

 

 

 

 

 

Figura -  Jogo dos polígonos de áreas equivalentes 

 

Com esse jogo, os alunos realizarão vários cálculos de área, memorizando, de forma 

lúdica, as fórmulas trabalhadas nas outras atividades. Além disso, a proposta do jogo 

possibilita que os alunos percebam que figuras de formas diferentes podem ter a mesma área e 

que o deslocamento de partes da figura não altera essa área. 

O „Jogo dos Poliedros‟, por sua vez, trabalha as características dos poliedros, prismas, 

pirâmides e poliedros regulares, abordando o número de faces, arestas, vértices, como também 

o cálculo da área da base, área lateral e área total desses sólidos. 

Contando também com o „banco de ajuda‟ para consultar fórmulas e exemplos de 

cálculo de área dos polígonos, o jogo possibilita que os alunos com maior dificuldade 
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pudessem participar sem constrangimento, escolhendo também o grau de dificuldade das 

perguntas para responder.  Através desse jogo, mostrado na figura abaixo, os alunos podem 

rever as definições e conceitos trabalhados na atividade 1. 

 

 

 

 

 

                                           Figura-  Jogo dos poliedros 

As respostas contidas nos cartões junto às perguntas proporcionam um momento de 

aprendizagem, pois se os alunos não acertassem a resposta correta, poderão verificar o erro.  

A aplicação desses jogos em nossa pesquisa foi uma experiência positiva, pois cada 

aluno pode participar e competir durante a brincadeira seguindo seu próprio ritmo, escolhendo 

as perguntas que gostaria de responder, já que estavam separadas por grau de dificuldade.  

Outro fator que contribuiu para que todos os alunos participassem, independente da 

dificuldade apresentada, foi a possibilidade de usar o “banco de ajuda” para recordar as 

fórmulas de cálculo de área. “A Matemática se torna divertida e fácil quando é aprendida com 

dinâmicas e jogos”(Antônio). “É um jeito descontraído para aprender”(Anabel). 

 

 

 

  

 

Figuras - Alunos na aula de  jogos. 
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Conhecendo seus alunos e sabendo como eles reagem diante da competição, o 

professor pode propor uma recompensa para aqueles que levarem o jogo a sério e se 

empenharem em participar, e não apenas em vencer. 

Vockell (2009) sugere que o professor estimule o trabalho cooperativo e competitivo 

com cautela e sensibilidade. Tanto a cooperação quanto a competição podem ocorrer 

naturalmente ou através de estímulos externos; podem ser agradáveis para alguns alunos 

(sentem satisfação em ensinar e ajudar os colegas; gostam de competir e mostrar suas 

habilidades) e desagradáveis para outros (não têm paciência para ensinar e gostam de trabalhar 

sozinhos; não gostam da pressão da competição e nem de sentir-se incapaz diante de outra 

pessoa); e, portanto, podem agir aumentando ou diminuindo a motivação. 

De acordo com os estudos atuais sobre o assunto, os efeitos do uso de recompensas em 

sala de aula dependem de como e quando elas são utilizadas. Segundo Ruiz (2004), baseando-

se em Deci e Ryan (1985), ao usar a estratégia de recompensas, o professor deve evitar que 

elas sejam muito chamativas e extraordinárias, para não tirar mais ainda o foco da atividade 

em si. O professor poderá criar critérios de avaliação para o desempenho da tarefa de forma a 

adaptá-los de acordo com a capacidade de cada aluno, evitando injustiças e possibilitando a 

recompensa pelo esforço e pela superação dos limites individuais.  

Além disso, o professor pode procurar atrelar a recompensa ao desempenho e ao 

alcance de metas pré-estabelecidas e não somente à realização da tarefa simplesmente. A 

recompensa deve, sempre que possível, estar ligada naturalmente à tarefa e não ser algo 

desvinculado da meta principal que é a formação do aluno e sua aprendizagem.  

 

 

 

Objetivos:  

- Verificar o conhecimento dos alunos a respeito do conceito de volume de um sólido e das 

unidades de medida de volume; 

ATIVIDADE 10 - Volume de prismas e a relação entre volume e capacidade 

 

 

Grupo: ___________, ______________, ___________, __________, 

___________ 

Data: _____________ 

 

Problema proposto: 

Preciso colocar piso no banheiro da minha casa que tem forma retangular e mede 

2m de largura por 3 m de comprimento. Ganhei 30 cerâmicas que sobraram da 

última reforma da casa da minha tia e preciso saber: 
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- Introduzir o conceito de volume de um sólido; 

- Relacionar volume e capacidade; 

- Deduzir a forma de cálculo do volume de prismas. 

Materiais necessários: 

- Material dourado; régua, tesoura e calculadora; fita adesiva larga; polígonos para montagem 

de prismas quadrangulares e quadrados de 1 dm de aresta para montagem de um cubo; dois 

prismas  de base triangular iguais; vasilhas com água; vasilha graduada em ml. 

Tempo previsto: 1 aula (se os polígonos forem fornecidos pelo professor) ou 2 aulas ( se os 

alunos forem construir os polígonos). 

Organização:  Grupos de 4 ou 5 alunos 

Desenvolvimento: As dificuldades encontradas no ensino da Geometria têm levado a uma 

busca por recursos didáticos que possam dar suporte visual e tátil para o ensino dos conceitos 

geométricos e dedução de fórmulas, e que sejam um instrumento mediador e facilitador da 

relação entre o professor, o aluno e o conhecimento.  

Dentre os diversos recursos didáticos disponíveis para o ensino da Geometria, 

encontramos os materiais manipuláveis. Para Heddens (s/d), esses materiais de manipulação 

são modelos concretos que apelam para vários sentidos, que podem ser tocados, movidos 

pelos alunos, levando-os ao entendimento dos conceitos matemáticos que devem estar ligados 

ao mundo real do aluno. 

Para Mesquita Filho (2008), a eficácia do uso de materiais didáticos depende da forma 

como o professor trabalha em sala de aula. A utilização de um recurso didático, manipulável 

ou não, apenas pelo professor, não tem tanto efeito na aprendizagem como quando o próprio 

aluno manipula o material para explorar suas possibilidades e fazer conjecturas, respeitando-se 

o ritmo individual e a capacidade de cada um. 

 Entre as dificuldades que o professor pode encontrar ao usar materiais manipulativos, 

Mesquita Filho (2008) aponta a necessidade de que cada aluno tenha o próprio material ou que 
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tenha a oportunidade de compartilhar o material em grupo. A preparação de materiais 

manipulativos demanda tempo e requer alguns cuidados para que a experimentação possa 

levar a hipóteses válidas. 

 Sugerimos, nessa atividade: usar somente números inteiros para a medida dos lados dos 

polígonos, para facilitar a dedução da fórmula do volume; usar capa dura de cadernos velhos 

para os polígonos para dar maior resistência, principalmente nas faces do cubo que entrarão 

em contato com a água; como é importante que as medidas estejam corretas para a experiência 

dar certo, seria bom que os polígonos fossem feitos pelo professor. Não sendo possível, o 

professor precisa orientar os alunos, para que as medidas dos lados e ângulos  dos polígonos 

estejam corretas. 

 O professor pode iniciar a atividade, fazendo algumas perguntas para os alunos, como, 

por exemplo: 

- Qual a diferença entre polígono e poliedro? (Ressaltar  que o polígono é plano e só podemos 

calcular sua área e um poliedro é um sólido e possui volume). 

- O que é volume de um sólido? 

- É possível calcular o volume de um polígono?Por quê? 

-  Quais unidades de medida usamos para medir volume? 

- Quais  unidades de medida  usamos para medir capacidade? 

- Como podemos calcular o volume de glicerina e parafina necessário para encher as formas 

que vocês construíram? 

- Qual a relação entre as unidades de medida de volume e capacidade? 

Nesse diálogo inicial, o professor pode diagnosticar o nível de conhecimento dos alunos, 

e,  a partir das respostas dadas, alguns conceitos essenciais podem ser introduzidos para a 

realização da atividade. Mostrando o material dourado (cubos de 1cm
3  

e 1 dm
3
), questionar a 

relação que eles percebem entre as unidades de medida de volume. 

Dando prosseguimento, os alunos usarão os materiais recebidos (ou construídos por eles) 

para construir dois prismas especiais: um paralelepípedo retângulo e um cubo de aresta 1 dm. 
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Usando o material dourado, os alunos tentarão encontrar  a fórmula para o cálculo do volume 

destes sólidos. 

Na aplicação dessa atividade, durante nossa pesquisa, percebemos que a fórmula de 

cálculo do volume dos prismas retangulares e do cubo não foi deduzida facilmente pela 

maioria dos grupos. Os alunos tiveram dificuldade e foram por caminhos errados, pois alguns 

pensaram só no contorno da figura, calcularam o número de cubos de 1cm em cada face, mas 

esqueceram o interior.  

É importante que o professor esteja próximo aos grupos, questionando suas hipóteses. 

Para Sabino (1996), a observação meramente casual, sem uma sistematização ou organização 

do „olhar‟, não possibilita a coleta de dados mais detalhados e que podem ser essenciais para 

analisar o objeto de estudo. Então, a observação exige concentração e perseverança, que não 

são, na maioria das vezes, características natas do aluno, mas que podem ser desenvolvidas 

através de atividades orientadas que o ajudem a identificar „o que‟, „como‟ e „quando‟ 

observar. 

Os alunos também terão a possibilidade de entender a relação entre as unidades de 

volume (múltiplos e submúltiplos), manipulando as peças do material dourado, e  entender a 

relação entre essas unidades de volume e as unidades de medida de capacidade. De forma 

prática, colocando água dentro do cubo de volume 1dm
3
 que construíram, os alunos poderão 

verificar que  o volume corresponde a  1 litro. 

Se houver tempo nessa aula, após certificar-se de que todos os grupos tiveram a 

oportunidade de pensar, trocar ideias e registrar suas observações e conclusões, o professor 

pode promover a socialização dos resultados obtidos. Se não for possível, isso pode ser feito 

na aula seguinte. Nesse momento também, o professor pode mostrar os dois prismas 

triangulares iguais e perguntar aos alunos: 

- Esses dois prismas são iguais? Por quê?  Eles têm a mesma área da base e a mesma altura? 

- Juntando esses dois prismas o que obtemos?  

- Qual a relação do volume desse novo prisma formado com um dos prismas triangulares? 
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- O volume depende da área da base? E o volume depende da altura?  

- Podemos dizer que o volume é diretamente proporcional à área da base e à altura do 

prisma? 

- Vocês verificaram que o volume de um paralelepípedo retângulo pode ser calculado 

multiplicando a área da base pela altura. Isso vale para outros prismas? 

- Como calcular então o volume desse prisma triangular? 

Dialogando dessa forma, os alunos confirmam suas conclusões e podem tirar dúvidas. 

Registro da atividade: 

 Usando os polígonos que vocês receberam, montem o poliedro. 

 Usando as outras peças de madeira, pensem em uma estratégia para saber: 

1) Qual o volume em  cm
3
 desse sólido que vocês montaram? Como vocês chegaram a esta 

conclusão? __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2) O volume de um paralelepípedo retângulo ou de um prisma quadrangular, como é o caso do 

sólido que vocês receberam, pode ser calculado de que forma, se tivermos que usar apenas as 

medidas das arestas da base e da altura?________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3) Será que essa forma de cálculo vale para qualquer prisma (um prisma de base triangular, 

por exemplo)? Por quê?________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4) No dia a dia, frequentemente, relacionamos volume com a quantidade de líquido que um 

recipiente pode conter. Que exemplos vocês poderiam dar a esse 

respeito?____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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5) Existe uma relação entre o volume medido em cm
3
, dm

3
, m

3
, etc., com as unidades de 

medida de capacidade: litro, mililitro, decilitro, etc.? Vocês sabem que relação é 

essa?_______________________________________________________________________ 

Se não sabem, vamos descobrir? Para isso, vocês vão construir um cubo de  1decímetro de 

aresta. 

a)  Quantos e quais são os polígonos que são as faces de um cubo? _____________________ 

____________________________________________________________________________ 

b) Pegue os polígonos que você precisa para montar o cubo e, usando a fita adesiva, vede bem 

para não vazar,  sem fechar a „tampa‟. 

c) Qual é o volume do cubo formado?  ____________________________________________ 

d) Qual é o volume desse cubo em cm
3
? ___________________________________________ 

e) Despeje água no cubo até a borda e depois meça o conteúdo no recipiente graduado. 

Anote as  conclusões do grupo:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

f) Fazendo uma comparação de medidas, podemos concluir: 

1 dm
3
 = _______ litro                 1 m

3
  = _________litro        1 cm

3
 =_________ ml   

Aplique o que vocês aprenderam, resolvendo o problema abaixo: 

Uma pessoa enche uma piscina de criança toda semana. 

a) Qual é o volume da piscina, se ela tem a forma de uma caixa retangular e mede 1,5m de 

largura, 2m de comprimento e 0,8 m de profundidade? 
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b)  Qual é o volume de água que essa pessoa  desperdiça ao jogar a água fora ? 

a) 2 400 litros  b) 430 litros  c) 4 800 litros  d) 160 litros 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

- Reforçar o conceito de volume; 

- Usar a relação entre as unidades de medida de volume e capacidade para calcular a 

quantidade de material (parafina e glicerina) paras as velas e sabonetes que serão feitos. 

Materiais necessários: 

- Formas que os alunos montaram para os sabonetes e velas; calculadoras e réguas. 

Tempo previsto: 1 aula 

Organização: individual 

Desenvolvimento: Essa atividade diferencia-se das demais por ser essencialmente de 

cálculo. Cada aluno precisa realizar os cálculos do volume da forma que construiu e, 

consequentemente, do material necessário para a realização das oficinas de sabonetes/velas. 

Mesmo sendo uma atividade individual, os alunos podem ser agrupados, o que possibilita a 

troca de ideias e facilita a assistência do professor. 

Um dos grandes problemas enfrentados pelo professor em sala de aula é a grande 

quantidade de aluno que precisam de atendimento e a impossibilidade de atendê-los 

individualmente.  

Algumas das estratégias sugeridas por Brophy(1987), Boekarts (2002) e Bzuneck 

(2004a), para desenvolver a autonomia e a crença de autoeficácia dos alunos, pressupõe que o 

professor possa atender esse aluno em suas especificidades, valorizando seu esforço e suas 

ATIVIDADE 11 - Cálculo do material para a oficina de sabonetes e velas. 

 

 

Grupo: ___________, ______________, ___________, __________, 

___________ 

Data: _____________ 

 

Problema proposto: 

Preciso colocar piso no banheiro da minha casa que tem forma retangular e 

mede 2m de largura por 3 m de comprimento. Ganhei 30 cerâmicas que 

sobraram da última reforma da casa da minha tia e preciso saber: 

a) As 30 cerâmicas são suficientes para colocar no piso deste banheiro?  

Quantas cerâmicas preciso utilizar? 

b) O pedreiro cobra R$12,00 para colocar cada m² de piso. Quantos m² tem 

meu banheiro? 

c) Quanto vai custar a mão de obra do pedreiro? 

 

Roteiro do trabalho: 

1) Escolham um membro do grupo para fazer o relatório da atividade. Anotem 

todo o processo de solução do problema proposto e os cálculos feitos. 

Distribuam as tarefas abaixo de modo que todos participem. 

2) Com as folhas de jornal que vocês receberam, construam um quadrado de 

1m de lado, ou seja, um quadrado de área 1m². 

3) Façam no chão o contorno do banheiro usando as medidas dadas. 

4) Usem o metro quadrado construído e a amostra da cerâmica que vocês 

receberam para responder às perguntas do problema proposto.  

 

Relatório: 

- Dificuldades encontradas ou dúvidas que surgiram: 

_________________________________ 
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tentativas de resolução das atividades, ajudando-o a perceber seus erros como parte do 

processo de aprendizagem, levando-o a refletir sobre a quantidade de esforço necessário para 

melhorar seu desempenho.  

Segundo esses mesmos autores, a motivação do aluno e seu envolvimento nas 

atividades de aprendizagem são influenciados diretamente pela crença de autoeficácia que ele 

tem em relação ao conteúdo ensinado e também pela intervenção do professor, ajudando-o a 

superar suas dificuldades, transmitindo-lhe confiança em seu potencial. 

Durante a atividade, o professor tem a oportunidade de incentivar seus alunos,  

motivando-os e assistindo-os em suas necessidades individuais. 

Registro da atividade 

1) a) Qual é o volume do prisma que você montou para o sabonete? ____________________ 

b)  Qual é a altura desse prisma?_____________________________  

c) Calcule o volume do prisma que será a forma do seu sabonete. 

 

2) Lembrando-se da relação que existe entre cm
3
 e ml,  que estudamos na atividade passada, 

quantos ml (mililitros) de glicerina você precisa para encher sua forma? 

 

3) a) Qual é o volume do prisma que você montou para a vela ? ____________________ 

b)  Qual é a altura desse prisma?_____________________________  

c) Calcule o volume do prisma que será a forma da sua vela. 

 

4) Quantos ml ( mililitros) de parafina você precisa para encher sua forma?_______________ 

 

5)  A parafina para a vela  é comprada em barras de 1kg. Para obter 100 ml de parafina 

líquida, precisamos ter 90 gramas de parafina sólida, devido à densidade desse material. 

Quantas gramas de parafina você vai gastar? 
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6) A glicerina para o sabonete também é vendida em barras de 1 kg. Para obter 100 ml de 

glicerina líquida, precisamos de 126 gramas de glicerina sólida, devido à densidade desse 

material. Quantos gramas de glicerina você vai gastar? 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

 

- Usar as formas criadas pelos alunos para fazer sabonetes e velas; 

- Mostrar a importância do cálculo da quantidade de material, através do cálculo do volume; 

- Mostrar a relação da Geometria estudada com a prática de uma atividade artesanal. 

 Materiais necessários para a oficina de sabonetes:  

- 1 Kg de base de glicerina para sabonetes (branca ou transparente); 

- 30 ml essência para sabonetes; 

- 1 vidro de corante alimentício (anelina). 

Materiais necessários para a oficina de vela: 

- 1 Kg parafina granulada (branca ou transparente); 

- 20 ml essência para vela; 

- 1 vidro de corante à base de óleo ou giz de cera colorido. 

Materiais de uso comum:  

- 1 panela de vidro ou esmaltada (não usar de metal ou alumínio); 

- uma balança; 

- um recipiente plástico pára cada grupo, para misturar os ingredientes; 

- bastão para misturar; 

- um fogareiro ou chapa elétrica 

ATIVIDADE 12 - Oficinas de sabonetes  e velas  

 

 

Grupo: ___________, ______________, 

___________, __________, ___________ 

Data: _____________ 

 

Problema proposto: 

Preciso colocar piso no banheiro da minha casa que 

tem forma retangular e mede 2m de largura por 3 m de 

comprimento. Ganhei 30 cerâmicas que sobraram da 

última reforma da casa da minha tia e preciso saber: 

a) As 30 cerâmicas são suficientes para colocar no 

piso deste banheiro?  Quantas cerâmicas preciso 

utilizar? 

b) O pedreiro cobra R$12,00 para colocar cada m² de 

piso. Quantos m² tem meu banheiro? 

c) Quanto vai custar a mão de obra do pedreiro? 

 

Roteiro do trabalho: 

1) Escolham um membro do grupo para fazer o 

relatório da atividade. Anotem todo o processo de 

solução do problema proposto e os cálculos feitos. 

Distribuam as tarefas abaixo de modo que todos 

participem. 

2) Com as folhas de jornal que vocês receberam, 

construam um quadrado de 1m de lado, ou seja, um 

quadrado de área 1m². 

3) Façam no chão o contorno do banheiro usando as 

medidas dadas. 
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- formas construídas pelos alunos; 

- filme plástico para embalar; 

- papel celofane e fitilho para enfeitar. 

 

Tempo previsto:  2 aulas 

Organização: Formar grupos de 6 a 8 alunos. A oficina necessita de um local que tenha 

acesso a uma pia para lavar os utensílios. Como sugestão poderia ser usado o laboratório de 

ciências, organizando o material de forma a facilitar o processo. Por exemplo: 

- uma mesa com a balança e a glicerina e a parafina  para serem pesadas; 

- uma  mesa com as essências e corantes do sabonete para serem misturados; 

- uma mesa com os plásticos, papéis e fitilhos para enfeitar. 

- um local mais reservado para colocar o fogareiro para derretimento do material. 

 

Desenvolvimento:  O agrupamento dos alunos sugerido visa a facilitar o trabalho. Para 

derreter o material, misturar a essência e o corante, é bom quer os alunos se agrupem de 

acordo com a escolha da cor e da essência para fazer uma mistura única. Não é viável fazer 

esse processo para cada aluno individualmente. 

Portanto, o professor pode orientar seus alunos para que decidam pelas cores e 

essências disponíveis, fazendo os grupos. Cada grupo deverá verificar o registro da atividade 

anterior, onde os cálculos do material foram feitos, somando a quantidade de gramas a ser 

derretida para seu grupo.  

 Como o material a ser derretido precisa de cuidados para não esquentar muito, seria 

ideal que o próprio professor ficasse responsável por essa parte, evitando acidentes. Após 

derreter o material, colocar em um recipiente plástico para que os alunos terminem o processo, 

colocando o corante e a essência de acordo com a proporção dada na lista de materiais. 

 Se o professor optar por fazer as duas oficinas, seria aconselhável realizar a oficina de 

sabonetes primeiro, para dar tempo para a secagem da glicerina que é mais demorada. 
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Modo de fazer o sabonete 

 - Pique a base para sabonete (glicerina)  em pedaços pequenos. 

 - Na panela derreter a base - não deixar em temperatura muito quente, para evitar que a base 

ferva. 

 - Retire-a do fogo quando estiver totalmente derretida, coloque o corante aos poucos até 

atingir a cor desejada. 

 - Espere esfriar um pouco, até formar uma nata fina em cima da base. Caso não faça isso a 

essência e o extrato (se estiver usando) evaporam e seu sabonete não ficará perfumado.  

- Adicione a essência e mexa. Evite mexer muito, pois poderá fazer espuma. 

- Segure com o bastão a película que se forma e despeje o líquido na forma escolhida. 

- Espere secar por mais ou menos 30 minutos (depende da quantidade utilizada) e retire da 

forma. 

-  Aguarde umas 2 horas para embalar em filme plástico. 

- Faça o embrulho com papel celofane. 

Observações: lavar os utensílios usados antes de fazer nova mistura ou sempre que 

necessário. Não demorar muito para colocar o sabonete derretido na forma, pois a secagem é 

rápida. As sobras e raspas das vasilhas podem ser novamente derretidas e reaproveitadas. 

 

 

 

 

Figuras: oficina de fabricação dos sabonetes 

Modo de fazer a vela 

- Cada aluno deve fazer um furo no fundo da sua forma, usando um prego ou outro objeto 

pontiagudo. 
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- Pegar um pavio, ou um barbante mergulhado na parafina, medindo, aproximadamente, uns  3 

cm a mais que a forma da vela. Dar um nó em uma das pontas do pavio e passá-lo pelo orifício 

do fundo  da forma até encostar o nó. Passe fita adesiva para vedar bem. 

- Prenda o pavio com um palito de forma que fique bem esticado.  

- Em uma panela, derreta a parafina. Não deixe a temperatura ultrapassar 120° C. 

- Tire do fogo, coloque o corante e a essência, de acordo com a vela que será feita. 

- Coloque mistura na forma. Espere uns minutos e coloque mais parafina, se necessário,  para 

tampar os buracos que surgirem. 

- Deixe esfriar. Corte  o nó com cuidado, sem puxar,  e retire da forma. 

 

 

 

 

                                                

Figuras: oficina de fabricação de velas 

 

Considerações finais 

Apesar de as atividades relatadas possuírem características diferentes, observamos que 

em todas elas o papel da professora foi determinante para a motivação dos alunos, quanto ao 

envolvimento na tarefa. 

 Esse papel envolveu o planejamento da atividade, o momento de expor a tarefa 

proposta com clareza, mostrando sua importância, e culminou no momento da execução, 

quando a professora circulou pelos grupos, tirando dúvidas, elogiando o esforço de alguns 

alunos, incentivando aqueles que estavam desanimados ou dispersos. 
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 Um professor envolvido com sua prática docente, desejoso de motivar seus alunos, 

procura elaborar atividades diversificadas que possam atender às especificidades de cada um, 

que contribuam para o desenvolvimento de diversas habilidades e que permitam que ele 

experimente sucesso em algum momento.  

Inovar na metodologia de ensino, preparar e introduzir materiais manipulativos que 

permitam ao aluno atuar como sujeito de sua própria aprendizagem, construindo 

conhecimentos, exige versatilidade, observação e criatividade. Ou seja, esse professor 

procurará evitar a rotina – o que demandará mais tempo, pesquisa e planejamento – propondo 

atividades interessantes, sem perder de vista os objetivos instrucionais, e terá a preocupação de 

promover maior engajamento dos alunos na atividade.  

A análise dos dados coletados ao longo da pesquisa evidencia que a mudança de 

cenário - da sala de aula para um projeto com tempos especiais -, da abordagem do conteúdo - 

de uma forma mais dirigida para outra mais criativa e voltada para a construção e observação 

de objetos do cotidiano - da atuação da professora, bem como da natureza das tarefas - foco na 

atividade do aluno, na argumentação, na escrita, no trabalho coletivo - contribuíram para 

aumentar a motivação para aprender de todos os alunos (em diferentes momentos e em 

distintos níveis). 

A partir da motivação do professor – oriunda de seu desejo de transformar sua prática e 

mobilizar seus alunos – e do estudo e pesquisa, é possível planejar atividades que promovam a 

motivação dos alunos para aprender, ainda que esta não seja uma ocorrência imediata, linear 

ou garantida.  

A motivação depende também de vários outros fatores que não estão associados à 

prática docente, mas dentro da sua esfera de atuação e influência, o professor pode ser um 

fator preponderante na motivação dos alunos para aprender, como demonstrado em nossa 

pesquisa. 
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APÊNDICE A – JOGOS 

Jogo: Polígono das áreas equivalentes 

Regras do jogo 

Objetivo: Formar pares de polígonos que tenham a mesma área. 

Participantes: 2 a 4 jogadores 

 

Regras do jogo: 

 Cada participante recebe 4 fichas de ajuda: 2 de FÓRMULA e 2 de  EXEMPLO que 

poderão ser  usadas ou não. 

 Para usar uma ajuda o jogador  deve devolver a ficha ao  “Banco de ajuda” e pegar a  carta 

correspondente à ajuda solicitada, ler, e colocar no lugar novamente.  

 Cada ficha de ajuda que o participante ainda tiver em seu poder no final do jogo, valerá: 50 

pontos (FÓRMULA)  e  100 pontos (EXEMPLO). 

 Cada par de polígonos que estiver correto vale 200 pontos. 

 A tarefa da 3ª rodada vale 300 pontos. 

 Ganha quem tiver mais pontos no final. 

 Quando um dos jogadores completar a tarefa da rodada, o cronômetro é acionado mara 

marcar 2 minutos para o final da rodada. Após esses 2 minutos, todos devem passar  juntos 

para a próxima rodada. 

Como jogar:  

- Distribuir o material para cada aluno: uma roleta,  uma calculadora, caneta, uma folha de 

anotações, duas fichas (FÓRMULA) e duas  fichas (EXEMPLO). 

- Embaralhar os polígonos e colocar espalhados na mesa com as medidas dos lados viradas 

para cima. 

1ª Rodada 

 Todos rodam a roleta para sortear um par de polígonos de áreas iguais  para pegar.Assim 

que encontrar deverá separá-lo e anotar o número no bloco de anotações. 

 Repetir o processo novamente, de forma que cada participante roda a roleta duas vezes. 

 Se não tiver mais a figura sorteada, rodar a roleta novamente 
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 Quando algum participante terminar de pegar seus dois pares de polígonos de áreas iguais, 

cronometrar 2 minutos para passar para a outra rodada. 

2ª Rodada 

 Cada participante deverá pegar dois pares de polígonos, de sua escolha, que tenham a 

mesma área. Anotar o número dos pares formados na folha de anotações. 

 Quando algum participante terminar de pegar seus dois pares de polígonos de áreas iguais, 

cronometrar 2 minutos para passar para a outra rodada. 

3ª Rodada 

 Os polígonos restantes devem ser virados, de forma que apareça o lado quadriculado. Os 

polígonos não podem ser virados para ver as medidas novamente. 

 Distribuir as peças igualmente entre os participantes. 

 Cada participante deverá formar um polígono com as peças que recebeu e calcular a área 

total deste polígono, anotando no seu bloco de respostas. 

Resultado final:  

Os pontos devem ser  colocados na folha de anotações. 

 O grupo deverá conferir no GABARITO, se os pares formados por cada jogador têm áreas 

iguais ( olhar o número colado na parte quadriculada). Cada par correto vale 200 pontos. 

 Para conferir o resultado da 3a rodada, devem ser  somadas as áreas dos polígonos usados. 

Se a área total anotada pelo jogador estiver correta, ele ganha  300 pontos. 

 Fazer a soma  das fichas de ajuda que não foram usadas. 

50 pontos: FÓRMULA 

100 pontos: EXEMPLO 

  Ganha quem tiver mais pontos no final. 

 

Reprodução do jogo: 

- 8 cartões escrito „FÓRMULA‟  e 8 cartões escrito „EXEMPLO‟. 
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- 2 roletas (colar sobre um CD e colocar um clipe como marcador). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fichas contendo a fórmula e o exemplo de cada polígono trabalhado, conforme sugerido na 

tabela abaixo: 

       QUADRADO 

 

   A = lado . lado 

 

   A = L.L 

 

   A= L² 

 

RETÂNGULO 

 

A = base . altura 

 

A= b . h 

TRIÂNGULO 

 

A= base. altura 

2 

 

              A= b . h 

2 
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                 9 cm 

 

 

A= 9. 9 

 

A= 81cm² 

 

 

                            4 cm 

 

          11 cm 

 

A= 11 . 4  

 

A=  44 cm² 

 

                            

                          4 cm 

 

 

         3 cm 

 

A= 3.4  =  12  = 6 cm
2 

       2         2 
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TRAPÉZIO 

 

A= (B+b). h 

2 

B= base maior 

b = base menor 

h= altura 

 

 

PARALELOGRAMO 

 

A = base. altura 

 

A = b . h 

                4 cm    

 

3 cm 

   

               8 cm 

 

A= (8+4). 3 =  12.3 
 

2 2    

A = 36 = 18 cm
2 

        2 

                     

                       10 cm  

 

   6cm 

 

 

A = 6 . 10 

 

A =  60 cm
2 

 

- Uma folha de gabarito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabarito 2 
 

Número dos polígonos de áreas equivalentes: 

 

 

- Área 18 cm
2
 : 21,1,22,18,2,3,4,19 e 20 

 

 

- Área 9 cm
2
 : 30, 32, 24,26 e 27 

 

 

- Área 24 cm
2
: 28, 25, 31,23, 7, 5, 29 e 8 

 

 

- Área 16 cm
2 
: 9, 6, 15, 11, 14, 12, 13, 16 e 10 

 

 

- Área 20 cm
2 
: 37, 40, 35, 36, 39, 38, 34 e 33 

 

 

Para conferir a área  total do polígono formado 

na 3ª rodada é só somar a área de cada 

polígono usado para formá-lo 
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- Vários polígonos cortados em material resistente tendo de 

um lado as medidas dos lados,  em cm e do outro lado, 

colar papel quadriculado em cm  com o número do 

polígono. Os polígonos devem ter as medidas de área 

correspondentes ao gabarito, de forma que tenha vários 

polígonos diferentes com a mesma área (retângulos, 

quadrados, paralelogramos, trapézios, triângulos e outros se 

desejar). 

 
JOGO DOS POLIEDROS 

Regras do jogo: 

Participantes: 2 ou 3  

Regras do jogo: 

 Cada jogador posiciona seu peão na largada. 

 Pegar na caixa o poliedro que tem o nº 1 para a 1ª rodada, o nº 2 para a 2ª rodada e assim 

por diante. 

  Se a rodada tiver perguntas com valores diferentes, escolhe primeiro quem tem menos 

pontos. Na primeira rodada definir quem escolhe primeiro jogando o dado. Se a rodada 

tiver valores iguais colocar o peão em qualquer casa . 

 Pergunta que vale mais é mais difícil e a que vale menos é mais fácil. 

 As perguntas devem ser lidas na ordem de valor, quando a rodada tiver perguntas de 

valores diferentes ( 10, 20, 30,50,100,200). Se a rodada tiver perguntas de valores iguais, 

pode ser lido em qualquer ordem. 

 Um jogador lê a pergunta  para o outro. Se ele errar, a resposta correta deve ser lida para o 

grupo. 

 Pode usar calculadora e pedir ajuda, (EXEMPLO ou FÓRMULA) se quiser. 

 A resposta correta deve ser lida para o grupo. 

 Pode usar calculadora e pedir ajuda, (EXEMPLO ou FÓRMULA) se quiser. 

 Nas perguntas onde há a necessidade de usar a régua, os valores medidos devem ser 

anotados para conferência. Se o participante mediu um pouco diferente do valor correto, 

mas fez a conta corretamente, marcará os  pontos. 
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 Todos podem tentar responder a pergunta de 500 pontos na chegada.  Chamar o professor 

para conferir se está correto. Não tem penalidade se errar.  

Pontuação extra : 

Além dos pontos obtidos nas respostas certas, o jogador ainda somará os pontos das fichas 

devolvidas. 

 As fichas de ajuda ( FÓRMULA- EXEMPLO),  não utilizadas pelo participante, valem: 

50 pontos: FÓRMULA 

100 pontos : EXEMPLO 

Final : Ganha quem tiver maior número de pontos. 

 

Reprodução do jogo: 

- Fichas contendo os pontos positivos e negativos com o valor de cada jogada. Recortar e 

passar „papel contact‟ transparente. 

 

   

10 

 

10 

 

 

10 

 

-10 

 

-10 

 

20 

 

 

20 

 

20 

 

-20 

 

-20 

 

30 

 

 

30 

 

30 

 

-30 

 

-30 

 

40 

 

 

40 

 

40 

 

-40 

 

-40 
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50 

 

 

50 

 

50 

 

-50 

 

-50 

 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

-100 

 

-100 

 

200 

 

 

200 

 

200 

 

-200 

 

-200 

 

- Fichas contendo as perguntas de cada rodada. Abaixo as perguntas usadas no jogo 

construído. O professor poderá elaborar outras perguntas usando diversos sólidos geométricos. 

 

1) QUANTAS FACES TEM 

ESSE POLIEDRO? 

 

 

 

 

 

 

Resposta: 6 faces 

 

 

 

 

Valor: 10 pontos 

1) ESSE POLIEDRO É UM 

PRISMA, UMA 

PIRÂMIDE OU UM 

POLIEDRO REGULAR? 

 

 

 

 

Resposta: Um prisma 

 

 

 

 

Valor: 20 pontos 

1) CALCULE A ÁREA DA 

BASE DESSE 

POLIEDRO. 

 

 

 

 

 

Resposta: 

 A = 4.3 = 12 cm² 

 

 

 

Valor: 30 pontos 
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2) ESSE É UM POLIEDRO 

REGULAR?  

 

 

 

 

Resposta:  Sim. Porque tem 

todas as faces iguais 

 

 

 

 

Valor: 10 pontos 

2) QUAL O NOME DESSE 

POLIEDRO? 

 

 

 

 

Resposta: Cubo 

 

 

 

 

 

Valor: 20 pontos 

 

2) QUAL É A ÁREA 

TOTAL DESSE 

POLIEDRO? 

 

 

 

Resposta: São 6 quadrados. 

A área de uma face é 4 cm². 

A área total é 6 . 4= 24 cm² 

 

 

 

Valor: 30 pontos 

3) ESSE POLIEDRO É UM 

PRISMA, UMA 

PIRÂMIDE OU UM 

POLIEDRO REGULAR? 

POR QUE? 

 

 

Resposta: Poliedro regular 

porque tem todas as faces 

triangulares iguais. 

 

Valor: 40 pontos 

3) AS FACES DESSE 

POLIEDRO SÃO 

TRIÂNGULOS DE BASE 

6 CM E ALTURA 5 CM. 

QUAL A ÁREA DE CADA 

FACE? 

 

Resp: 6 . 5  = 30 = 15cm² 

            2         2 

 

 

Valor: 40 pontos 

3) SE ESSE POLIEDRO 

TEM 8 FACES 

TRIANGULARES, SEU 

NOME É: 

 

A) OCTAEDRO   x 

B) OITÁGONO 

C) OCTÓGONO 

D) OITAEDRO 

 

 

Valor: 40 pontos 

 

 

 

4) QUANTAS FACES TEM 

ESSE POLIEDRO E QUE 

POLÍGONOS SÃO 

ESSES? 

 

 

Resposta: 9 faces. 

Quadrado e triângulo 

 

 

 

 

 

Valor: 50 pontos 

4) ESSE POLIEDRO É UM 

PRISMA, UMA 

PIRÂMIDE OU UM 

POLIEDRO QUALQUER? 

POR QUE? 

 

Resposta: Um poliedro 

qualquer. Porque não é 

pirâmide, nem prisma. É 

uma pirâmide 'colada' em 

um prisma (Ou outra 

resposta parecida). 

 

Valor: 50 pontos 

4) QUAL É A ÁREA DA 

BASE DESSE 

POLIEDRO? 

( MEDIR COM A RÉGUA 

O LADO DA FIGURA 

TOMADA COMO BASE) 

 

 

Resposta: A = 2,5 x 2,5  

                 A = 6,25 cm²  

 

 

 

Valor: 50 pontos 
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5) O NOME DESSE 

POLIEDRO E O 

POLÍGONO QUE ESTÁ 

NA BASE É: 

 

 

 a) Prisma quadrangular/ 

paralelogramo       x 

b) Prisma triangular/ 

triângulo equilátero 

c) Pirâmide quadrandular/ 

quadrado 

 

Valor: 50 pontos 

5) QUAL É A ÁREA DA 

BASE DESSE 

POLIEDRO? (USE 

RÉGUA PARA MEDIR) 

 

 

Resposta: A= 5 . 4,8 

                A= 24 cm² 

 

 

 

 

 

Valor: 100 pontos 

6) QUAL É A ÁREA DE 

TODAS AS FACES 

LATERAIS? (USE 

RÁGUA PARA MEDIR) 

 

 

Resposta:  

 

Uma face: A = 5 . 8,5  

                 A = 42,5 cm² 

 

Todas as faces laterais:  

A = 4 . 42,5  

A= 170 cm² 

 

6) QUAL A ÁREA DA 

BASE DESSE 

POLIEDRO? 

(USE RÉGUA PARA 

MEDIR) 

 

 

Resposta: A = 4,5 . 4,5 

                A = 20,25 cm² 

 

 

 

Valor: 50 pontos 

6) QUAL É O NOME 

DESSE POLIEDRO? 

 

 

 

 

 

Resposta: Pirâmide 

quadrangular ou pirâmide 

de base quadrada. 

 

 

Valor: 100 pontos 

6) QUAL É A ÁREA DE 

UMA DAS FACES 

LATERAIS DESSE 

POLÍGONO? ( USE 

RÉGUA PARA MEDIR) 

 

 

Resposta: Área de um 

triângulo  

 

A= 4 . 4,5  = 18 = 9 cm² 

          2          2 

Valor: 200 pontos 

 

 

- Para cada rodada, um poliedro será analisado. Construir o poliedro, ou usar um objeto que 

tenha a forma do poliedro desejado, colocando o número correspondente à rodada. 

Nesse jogo os poliedros usados foram:  

1ª rodada : paralelepípedo retângulo (caixa de creme dental  de 90 g). 

2ª rodada: cubo (dado de jogo de aresta 2 cm). 

3ª rodada: octaedro regular de aresta 5 cm. 

4ª rodada: poliedro formado por um cubo e uma pirâmide (veja figura abaixo), cuja aresta da 

base mede 2,5 cm. 

5ª rodada: vela em forma de prisma de altura 8,5 cm, cuja base é um paralelogramo de aresta 5 

cm e altura 4,8 cm. 

6ª rodada: pirâmide de base quadrada, com aresta da base medindo 4,5 cm e cujas faces 

laterais são triângulos de base 4,5cm e altura 4 cm. 
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- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Caixa surpresa com diversos sólidos geométricos: poliédricos (prismas, pirâmides e 

poliedros regulares) e não poliédricos (esfera, cone, cilindro, outros). 

 

 

DESAFIOFINAL 

 

 

Separe os sólidos geométricos 

em 4 grupos: prismas, 

pirâmides, poliedros regulares e 

não poliedros. 

 

VALOR: 500 PONTOS 
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APÊNDICE B – MOLDE DOS POLÍGONOS 
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