
 

 

Matemática – 6º ano – 3º bimestre 

Sequência didática 8 
 

Conhecendo o plano cartesiano 
 

Objetos de conhecimento Habilidades 

 Plano cartesiano: associação dos vértices de 

um polígono a pares ordenados. 

 (EF06MA16) Associar pares ordenados de 

números a pontos do plano cartesiano do 1º 

quadrante, em situações como a localização 

dos vértices de um polígono.  

Objetivos 

 Explorar noções relativas à posição, localização e coordenadas de um objeto no plano. 

 Associar pares ordenados de números a pontos do plano cartesiano. 

Recursos utilizados 

 Material impresso. 

 Lápis de cor. 

 Régua. 

 Malha quadriculada. 

 

Quantidade estimada de aulas 
 3 aulas de aproximadamente 50 minutos cada. 

 

Desenvolvimento da sequência didática 

1ª etapa (2 aulas: em média 100 minutos) 

Providencie, antecipadamente, uma malha quadriculada e uma folha impressa para cada aluno, 

conforme os modelos a seguir. 

1ª folha 

Ilustração: Caio Tanaka 
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2ª folha 

Ilustração: Caio Tanaka 

 

 

Atividade 1 
Entregue a primeira folha impressa aos alunos e proponha que eles escrevam no caderno de que 
maneira podem localizar cada figura (raio, coração, estrela e losango) no diagrama que receberam. 
Espera-se que os alunos expliquem que o raio está localizado na coluna B e na linha 1; a estrela está 
localizada na coluna B e na linha 3; o coração está na coluna C e na linha 2; o losango está na coluna D 
e na linha 4. 
Em seguida, questione se eles conhecem outras situações envolvendo localização por linha e por 
coluna. Espera-se que os alunos mencionem as poltronas de um ônibus, de um avião, entre outros. 

 

Atividade 2 
Distribua a cada aluno a segunda folha de material impresso e, depois, organize a turma em duplas. 
Em seguida, explique aos alunos que eles vão participar de um jogo chamado batalha naval. Os alunos 
deverão escolher cinco cores diferentes de lápis de cor e pintar cada tipo de unidade naval (5 
hidroaviões, 4 submarinos, 3 cruzadores, 2 encouraçados e 1 porta-aviões) com uma cor diferente e, 
logo depois, pintar na malha “SEU JOGO” as 15 unidades navais, conforme o exemplo a seguir. 
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Ilustração: Caio Tanaka 

 

Oriente os alunos a não  deixarem o outro competidor ver a posição das unidades navais que eles 

irão pintar. Depois, leia as regras do jogo. 

Regras do jogo: Cada jogador, na sua vez, indica três localizações, dizendo as coordenadas, a letra 

correspondente à linha e o número correspondente à coluna (por exemplo: A5 é a nomenclatura que a 

célula localizada na linha A e coluna 5 recebe). Para que o competidor tenha controle das localizações 

ditas anteriormente por ele, deverá marcar cada uma delas no tabuleiro “JOGO ADVERSÁRIO”. 

Após falar cada uma das localizações, o adversário informará se acertou algum alvo e, nesse caso, 

qual foi a unidade naval que acertou (por exemplo: “encouraçado”). Se a localização não acertar 

nenhuma unidade naval, o adversário deve dizer “água”. 

O adversário deverá também avisar quando a unidade naval for afundada, ou seja, quando todas as 

casas (ou quadradinhos) que a compõem tiverem sido acertadas. 

A cada indicação de localização acertada em um alvo, o adversário deverá marcar em seu tabuleiro 

a casa correspondente, para que possa informar quando sua unidade naval for afundada. 

Após três tiros e as respostas do adversário, a vez deve passar ao outro jogador. 

O jogo terminará quando um dos jogadores afundarem todas as unidades navais do adversário. 

Em seguida, deixe que as duplas joguem e circule pela sala orientando os alunos em possíveis 

dúvidas. 

 

2ª etapa (1 aula: em média 50 minutos) 

Inicie a aula retomando a ideia de coordenadas e entregue a cada aluno uma malha quadriculada e 

uma régua, então proponha a atividade a seguir. 
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Atividade 1 

Converse com os alunos a respeito das localizações que eles utilizaram na aula anterior e ressalte 

que nos dois casos (diagrama e jogo) havia uma indicação de localização horizontal e outra de 

localização vertical. Retome com os alunos que o plano cartesiano é composto de duas retas 

numeradas perpendiculares entre si, uma horizontal e outra vertical, que se cruzam em um único 

ponto denominado origem. A reta horizontal recebe o nome de eixo das abscissas (𝑒𝑖𝑥𝑜 𝑥) e a reta 

vertical, eixo das ordenadas (𝑒𝑖𝑥𝑜 𝑦). 

Para indicar a localização de um ponto no plano cartesiano, são utilizadas as coordenadas 

cartesianas, representadas por um par ordenado na forma (𝑥, 𝑦). 

Posteriormente, oriente os alunos a construírem, com o auxílio da régua, um plano cartesiano na 

malha quadriculada. Em seguida, peça que eles desenhem: 

 um quadrado com lados medindo 3 quadradinhos da malha; 

 um triângulo com um dos lados medindo 3 quadradinhos da malha, outro lado medindo 4 

quadradinhos e outro lado medindo 5 quadradinhos de lado; 

 um pentágono com lados medindo 2 quadradinhos. 

Depois que os alunos terminarem de desenhar, peça que escrevam as coordenadas de cada um dos 

vértices dos polígonos que desenharam. Então, questione se todos associaram pares ordenados de 

números aos vértices dos polígonos no plano cartesiano da mesma maneira. 

Espera-se que os alunos respondam que não, pois cada um desenhou livremente no plano 

cartesiano os polígonos e, por isso, os vértices não poderiam ser iguais. 

 

Avaliação 
As questões abaixo irão auxiliá-lo na avaliação do desenvolvimento das habilidades trabalhadas 

nesta sequência pelos alunos. Você pode reproduzi-las na lousa ou fazer as perguntas aos alunos 

oralmente. 

1. Observando o diagrama que você recebeu na primeira aula, explique como se localiza um 

quadradinho utilizando coordenadas. 

Resposta esperada: Indica-se primeiro o deslocamento horizontal (utilizando uma letra de A a D) e, depois, o deslocamento 

vertical (utilizando um número de 1 a 4). 

2. Desenhe em uma malha quadriculada o plano cartesiano. Depois, localize os pontos (2,1), (2,3), 

(4,1) e (4,3). Ligando esses pontos, qual polígono está representado? 

Resposta pessoal; quadrado. 

 

Seguem algumas questões que podem ser reproduzidas na lousa para auxiliar o aluno no processo 

de autoavaliação. 

Autoavaliação Sim Não 

Soube ouvir o professor e os colegas?   

Fiz as atividades com interesse e empenho?   

Explicitei minhas dúvidas e busquei resolvê-las?   

Consegui identificar pontos no plano cartesiano utilizando pares ordenados?   

 


