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Introdução 
O plano de desenvolvimento apresentado a seguir foi organizado para colaborar com o seu 

planejamento e com o dia a dia em sala de aula. Ele é organizado por bimestre e apresenta um quadro 

detalhado que relaciona os objetos de conhecimento e habilidades propostos na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) com os objetivos específicos de cada capítulo do bimestre na coleção.  

Esse plano também apresenta sugestões de práticas didático-pedagógicas propícias para 

desenvolverem as habilidades do bimestre. Após as sugestões dessas práticas, são apresentadas dicas 

de gestão para a sala de aula que colaboram com o desenvolvimento das habilidades a serem 

trabalhadas. 

Complementando as sugestões das práticas didático-pedagógicas, são sugeridas atividades que 

podem ser recorrentes na sala de aula para desenvolver as habilidades desse bimestre. Além disso, são 

apresentadas orientações para o acompanhamento constante das aprendizagens dos alunos 

relacionadas com os objetivos e habilidades essenciais para os alunos avançarem nos estudos no 

bimestre seguinte. Por fim, são sugeridas fontes de pesquisa e consulta para o aluno e para o professor 

complementarem os assuntos trabalhados no bimestre e um projeto integrador. 

  



 
 

 

Matemática – 7º ano – 3º bimestre 

Plano de desenvolvimento 
 

Quadro detalhado do bimestre 
O quadro a seguir apresenta como a coleção relaciona os objetos do conhecimento, as habilidades 

e as competências da BNCC aos objetivos específicos do livro do estudante no 2º bimestre. Após o 

quadro detalhado do bimestre são elencadas práticas didático-pedagógicas que podem ser 

trabalhadas para desenvolver as habilidades do bimestre e são apresentadas dicas para a gestão da 

sala de aula que podem contribuir para o desenvolvimento dessas habilidades. As práticas didático-

pedagógicas são relativas ao livro do estudante, mas podem ser utilizadas por professores não 

adotantes da coleção, uma vez que possibilitam o desenvolvimento das habilidades em questão. 

 

Capítulo 7 – Grandezas e medidas de temperatura, energia e capacidade 

Objetivos específicos  Identificar grandezas e classificá-las em discretas ou contínuas. 

 Reconhecer e utilizar o Sistema Internacional de Unidades (SI). 

 Reconhecer e compreender diferentes unidades de medida de 

temperatura, energia e capacidade. 

 Resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas de 

temperatura, energia e capacidade. 

 Reconhecer que toda medida empírica é aproximada. 

Objetos de conhecimento  Problemas envolvendo medições. 

Habilidades  EF07MA29: Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas 

de grandezas inseridos em contextos oriundos de situações 

cotidianas ou de outras áreas do conhecimento, reconhecendo que 

toda medida empírica é aproximada. 

Competências  Competência geral 5: Compreender, utilizar e criar tecnologias 

digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, 

reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) 

para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 

conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e 

autoria na vida pessoal e coletiva. 

 Competência geral 10: Agir pessoal e coletivamente com 

autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 

determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

 Competência específica de Matemática 1: Reconhecer que a 

Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e 

preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos 

históricos, e é uma ciência viva, que contribui para solucionar 

problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e 

construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho. 

 Competência específica de Matemática 6: Enfrentar situações-

problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações 

imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático-

utilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando 

diferentes registros e linguagens (gráficos, tabelas, esquemas, além 
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de texto escrito na língua materna e outras linguagens para 

descrever algoritmos, como fluxogramas, e dados). 

Capítulo 8 – Ângulos 

Objetivos específicos  Compreender as ideias de ângulo e identificar seus elementos. 

 Reconhecer o grau como unidade de medida de ângulo. 

 Medir ângulos utilizando o transferidor. 

 Construir ângulos. 

 Classificar ângulos em reto, raso, obtuso ou agudo. 

 Identificar e calcular as medidas de ângulos complementares e de 

ângulos suplementares. 

 Reconhecer ângulos opostos pelo vértice. 

 Verificar relações por ângulos formados por retas paralelas cortadas 

por uma transversal, identificando ângulos correspondentes, 

ângulos alternos e ângulos colaterais. 

Objetos de conhecimento  Relações entre os ângulos formados por retas paralelas 

intersectadas por uma transversal. 

Habilidades  EF07MA23: Verificar relações entre os ângulos formados por retas 

paralelas cortadas por uma transversal, com e sem uso de softwares 

de geometria dinâmica. 

Competências  Competência geral 3: Valorizar e fruir as diversas manifestações 

artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de 

práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

 Competência específica de Matemática 3: Compreender as relações 

entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da 

Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e 

Probabilidade) e de outras áreas do conhecimento, sentindo 

segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar 

conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a 

perseverança na busca de soluções. 

Capítulo 9 – Polígonos e formas circulares 

Objetivos específicos  Reconhecer polígonos e identificar seus elementos. 

 Classificar polígonos quanto a quantidade de lados, vértices e 

ângulos internos. 

 Identificar polígonos regulares. 

 Reconhecer polígonos convexos e polígonos não convexos. 

 Classificar triângulos quanto às medidas dos comprimentos dos 

lados e dos ângulos internos. 

 Reconhecer a rigidez geométrica dos triângulos. 

 Construir triângulos usando régua e compasso e compreender sua 

condição de existência. 

 Identificar os ângulos de polígonos. 

 Calcular a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo e 

de um polígono. 

 Identificar os elementos da circunferência e do círculo, bem como 
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diferenciá-los. 

 Construir circunferências com compasso. 

 Estabelecer o número 𝜋 como uma razão entre as medidas do 

comprimento da circunferência e do seu diâmetro. 

Objetos de conhecimento  A circunferência como lugar geométrico. 

 Triângulos: construção, condição de existência e soma das medidas 

dos ângulos internos. 

 Polígonos regulares: quadrado e triângulo equilátero. 

 Medida do comprimento da circunferência. 

Habilidades  EF07MA22: Construir circunferências, utilizando compasso, 

reconhecê-las como lugar geométrico e utilizá-las para fazer 

composições artísticas e resolver problemas que envolvam objetos 

equidistantes. 

 EF07MA24: Construir triângulos, usando régua e compasso, 

reconhecer a condição de existência do triângulo quanto à medida 

dos lados e verificar que a soma das medidas dos ângulos internos 

de um triângulo é 180°. 

 EF07MA25: Reconhecer a rigidez geométrica dos triângulos e suas 

aplicações, como na construção de estruturas arquitetônicas 

(telhados, estruturas metálicas e outras) ou nas artes plásticas. 

 EF07MA26: Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um 

algoritmo para a construção de um triângulo qualquer, conhecidas 

as medidas dos três lados. 

 EF07MA27: Calcular medidas de ângulos internos de polígonos 

regulares, sem o uso de fórmulas, e estabelecer relações entre 

ângulos internos e externos de polígonos, preferencialmente 

vinculadas à construção de mosaicos e de ladrilhamentos. 

 EF07MA28: Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um 

algoritmo para a construção de um polígono regular (como 

quadrado e triângulo equilátero), conhecida a medida de seu lado. 

 EF07MA33: Estabelecer o número 𝜋 como a razão entre a medida 

de uma circunferência e seu diâmetro, para compreender e resolver 

problemas, inclusive os de natureza histórica. 

Competências  Competência geral 1: Valorizar e utilizar os conhecimentos 

historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e 

digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 

colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e 

inclusiva. 

 Competência geral 2: Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à 

abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, 

a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar 

causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e 

criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos 

das diferentes áreas. 

 Competência geral 4: Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou 



 
 

 

Matemática – 7º ano – 3º bimestre 

Plano de desenvolvimento 
 

visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e 

digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, 

matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, 

experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 

produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

 Competência geral 5: Compreender, utilizar e criar tecnologias 

digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, 

reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) 

para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 

conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e 

autoria na vida pessoal e coletiva. 

 Competência específica de Matemática 6: Enfrentar situações-

problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações 

imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático-

utilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando 

diferentes registros e linguagens (gráficos, tabelas, esquemas, além 

de texto escrito na língua materna e outras linguagens para 

descrever algoritmos, como fluxogramas, e dados). 

 

Ao longo desse bimestre, são sugeridas práticas didático-pedagógicas que podem ser aplicadas em 

sala de aula para os alunos desenvolverem as habilidades planejadas. O quadro a seguir apresenta 

algumas dessas práticas. 

 

Práticas didático-pedagógicas propostas para o bimestre 

 Atividades que explorem a unidade de medida de temperatura: a escala Celsius. 

 Atividades que explorem a leitura e a escrita de temperatura na escala Celsius. 

 Atividades que explorem as unidades de medida de capacidade: litro e mililitro. 

 Atividades que explorem a conversão das unidades de medida de capacidade. 

 Atividades que explorem as unidades de medida de energia: caloria e o joule. 

 Atividades com calculadoras. 

 Atividades de elaboração de questões e problemas. 

 Atividades desafiadoras. 

 Atividades que explorem a identificação dos elementos de um ângulo: lados e vértice. 

 Atividades em que se utilizem transferidor para medir ângulos. 

 Atividades classificando ângulos como agudo, reto, obtuso ou raso. 

 Atividades que explorem a construção de ângulos utilizando régua e transferidor. 

 Atividades que explorem as relações entre ângulos formados por retas paralelas cortadas por 

uma transversal, identificando ângulos correspondentes, ângulos alternos e ângulos colaterais. 

 Atividades que abordem a classificação de polígonos em convexos e não convexos. 

 Atividades que explorem a classificação dos polígonos em regulares e não regulares. 

 Atividades que explorem a identificação dos lados, vértices, ângulos internos e ângulos 

externos de polígonos. 

 Atividades que abordem a classificação de polígonos de acordo com a quantidade de lados, 
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vértices e ângulos internos. 

 Atividades que explorem a classificação de triângulos em equilátero, isósceles e escaleno. 

 Atividades que explorem a classificação de triângulos em retângulo, acutângulo e obtusângulo. 

 Atividades que explorem a construção de triângulos com o auxílio de régua e compasso. 

 Atividades que envolvam medidas de ângulos em polígonos. 

 Atividades que abordem o conceito de círculo e circunferência. 

 Atividades que explorem a construção de circunferência com compasso. 

 Situações que envolvam a medida do comprimento da circunferência. 

 

Para que o processo de ensino e aprendizagem tenha resultados satisfatórios, a gestão do tempo e 

do espaço e a organização dos alunos podem ser um diferencial fundamental para o alcance dos 

objetivos pretendidos. Em relação às práticas didático-pedagógicas sugeridas, essa gestão pode 

colaborar com o sucesso dessas práticas, podendo levar o professor a concluir tudo o que planejou no 

tempo esperado e ainda corrigir rotas necessárias para que os alunos desenvolvam suas 

aprendizagens. Para auxiliar essa gestão, possibilitar o cumprimento da proposta curricular da escola e 

o desenvolvimento dos alunos, algumas ações são sugeridas a seguir. 

 Os planejamentos diário ou semanal podem contribuir na organização do tempo e das atividades 

como um todo. Nesse sentido, um diário de classe pode auxiliá-lo, pois nele é possível registrar todo 

o planejamento e outros detalhes importantes, como os materiais que serão necessários, as 

perguntas que poderão ser feitas, além de registrar observações que poderão ser utilizadas para a 

melhoria de próximos planejamentos, inclusive em relação a imprevistos e problemas com a 

estimativa do tempo, por exemplo. 

 Se possível, investigue com antecedência o que alunos sabem sobre o assunto que será trabalhado. 

Essa ação poderá contribuir na escolha de estratégias que despertarão o interesse deles. 

 Ao propor atividades individuais, é importante conhecer o ritmo de cada aluno, pois, caso algum 

aluno termine a atividade antes dos demais, é interessante ter algo já preparado, de modo que esse 

aluno não fique desocupado. 

 Nas atividades em grupo, em um primeiro momento é possível permitir que os próprios alunos 

formem os grupos. A formação dos grupos dessa maneira pode ser conveniente para analisar o 

andamento da atividade em cada um dos grupos e a participação de cada integrante. Essa ação 

pode dar subsídios para você planejar as próximas atividades em grupo, pois é possível, por 

exemplo, partir das observações feitas anteriormente e solicitar de vez em quando a troca dos 

integrantes, formando assim grupos heterogêneos que possibilitarão a troca de conhecimentos e a 

interação entre todos da turma. 

 Independente do tipo de atividade, individual ou em grupo, é importante conversar com os alunos 

antecipadamente sobre o tempo esperado para conclui-la. Nessa estimativa de tempo, sempre leve 

em consideração os horários de intervalos. Após o tempo esperado, é importante verificar se a 

atividade foi finalizada ou não. Caso não tenha sido finalizada no tempo esperado, verifique se é 

possível concluir a atividade em casa, mas lembre-se de retomá-la no dia seguinte para garantir que 

todos tenham concluído. 

 No caso de atividades que necessitam de materiais, é fundamental providenciá-los com 

antecedência, de modo que o tempo de duração previsto para a atividade ocorra o mais próximo 

possível do estimado. Dependendo dos materiais, você pode providenciá-los ou solicitar aos alunos 

que providenciem. Lembre-se de solicitar com antecedência, de modo que todos tragam os 

materiais no dia combinado. 
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 A organização das carteiras e dos alunos deve ser pensada de acordo com o tipo de atividade que foi 

planejada. Atividades com as carteiras organizadas individualmente, por exemplo, podem colaborar 

para verificar o desenvolvimento individual dos alunos. Atividades com as carteiras organizadas em 

duplas ou em pequenos grupos podem colaborar com a troca de ideias, de conhecimentos e de 

experiências. Também é uma organização propícia para o trabalho com jogos e outras atividades 

mais dinâmicas. Já a organização das carteiras em U, pode colaborar com atividades de debates, 

troca de opiniões, registros coletivos, seminários, entre outras. Em qualquer tipo de disposição das 

carteiras e dos alunos, o tempo para organizá-las deve ser considerado na estimativa de tempo  

das aulas. 
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Atividades recorrentes propostas para o 

bimestre 
Neste momento são elencadas algumas atividades recorrentes que podem auxiliar no 

desenvolvimento das habilidades sugeridas para este bimestre. Essas sugestões são acompanhadas de 

orientações que auxiliam em sua aplicação em sala de aula e de exemplos de habilidades que podem 

ser desenvolvidas. 

 

Atividades com régua, transferidor, esquadro e compasso 
Com a utilização de ferramentas de construções geométricas, como régua, transferidor, esquadros 

e compasso, o professor pode abordar atividades que englobem a medição de objetos do cotidiano 

escolar e a construção de alguns lugares geométricos, como circunferências e ângulos. A abordagem 

desses recursos em sala de aula permite considerar aspectos da Competência específica de 

Matemática 5 ao utilizar processos e ferramentas matemáticas para resolver e validar problemas. 

 

 

Atividades desafiadoras 
As atividades que envolvem desafios sempre abordam diversos quesitos importantes. Podemos 

citar, como exemplo, o fato de que, num contexto como esse, a atividade permite exercitar a 

curiosidade do aluno, instigar a investigação, reflexão e imaginação, além da criatividade, que são 

aspectos abordados pela Competência geral 2, da BNCC. 

 

  

Dica(s) para desenvolver a atividade Exemplo 

Verifique a quantidade de réguas e compassos 

disponíveis em sala de aula. Caso a quantidade 

não seja suficiente para que os alunos fiquem, 

cada qual, com uma unidade desses materiais, 

separe-os em duplas ou grupos. Certifique-se de 

que, no decorrer da atividade, todos os alunos, 

sem exceção, manuseiem o compasso 

corretamente. 

Atividades nas quais os alunos devem utilizar um 

compasso para construir triângulos possibilitam o 

desenvolvimento da habilidade EF07MA24. E as 

atividades que pedem aos alunos que utilizem 

compasso para construir circunferências 

permitem o desenvolvimento da habilidade 

EF07MA22. 

Dica(s) para desenvolver a atividade Exemplo 

Peça aos alunos que registrem o máximo de 

informações possíveis no caderno. Isso vale para 

cálculos errados, ideias que não deram certo, 

tentativas e erros. Esse tipo de material serve 

para que, futuramente, eles vejam quais foram os 

pontos em que cometeram erros, permitindo, 

assim, que eles próprios corrijam seus enganos. 

Atividades que desafiam o aluno a determinar as 

medidas dos ângulos formados por retas paralelas 

cortadas por uma transversal permitem o 

desenvolvimento da habilidade EF07MA23. 
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Atividades de elaboração de questões e problemas 
Ao elaborar questões e problemas com base em seus conhecimentos prévios ou em 

conhecimentos construídos no decorrer das atividades, os alunos podem desenvolver um olhar mais 

crítico e aprofundado sobre o conteúdo tratado. Como as atividades desse tipo são abertas, elas 

possibilitam que os alunos sigam diferentes caminhos e isso abre espaço para que façam relações com 

outros conteúdos e contextos de sua preferência. Uma vantagem desse tipo de atividade é a 

possibilidade de abordar a Competência geral 2 da BNCC, o que enriquece a sua capacidade criativa e 

permite que eles façam relações entre os seus conhecimentos, buscando na memória o que pode e o 

que não pode ser solicitado no enunciado. 

 

  

Dica(s) para desenvolver a atividade Exemplo 

Após os alunos terem elaborado o problema 

proposto, solicite que eles entreguem o 

enunciado a outro colega para que este o resolva. 

Depois, o aluno que elaborou o problema deve 

conferir se ele foi resolvido de maneira correta. 

Algumas atividades solicitam aos alunos que 

elaborem uma questão relacionada à 

determinada imagem ou informação dada no 

livro. Os casos que envolvem medidas de 

temperaturas e medidas de energia possibilitam o 

desenvolvimento da habilidade EF07MA29. 
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Objetivos e habilidades essenciais para o aluno 

avançar nos estudos 
Os momentos de acompanhamento das aprendizagens dos alunos devem ser constantes, 

principalmente por proporcionar ao professor uma aproximação e uma interação com seus alunos, 

possibilitando a verificação do que eles aprenderam e de como aprenderam. Nesses momentos, as 

conversas com os alunos são essenciais para que o processo de ensino e aprendizagem tenha 

resultado satisfatório, pois, por meio dessas conversas, o professor poderá entender como o aluno 

raciocinou para chegar a certa resposta e quais foram as estratégias utilizadas para resolver os 

problemas sugeridos, propondo, assim, outras estratégias de ensino ou outras abordagens que 

auxiliem no processo de aprendizagem do aluno. 

Os alunos possuem ritmos diferentes de aprendizagem. Alguns atingirão a compreensão necessária 

com a primeira estratégia utilizada para o ensino; outros, porém, poderão necessitar de diferentes 

estratégias de ensino para desenvolver suas aprendizagens. É importante que o professor fique atento 

a essas diferenças, de modo que suas estratégias de ensino sejam diversificadas e atendam também 

àqueles alunos que necessitam de maior atenção e explicações para atingir os objetivos essenciais. 

Algumas ações podem colaborar com o acompanhamento das aprendizagens dos alunos, 

auxiliando, por exemplo, na revisão de estratégias que podem ser repensadas com o objetivo de que 

todos tenham êxito. Veja a seguir uma breve explicação dessas ações. 

Sondagem: é o momento de investigar o conhecimento prévio dos alunos, verificando o que trazem 

de conhecimento a respeito do assunto que será desenvolvido. Essa investigação é relevante para 

continuar o trabalho com os assuntos. 

Acompanhamento: o acompanhamento precisa ser constante, diário se for possível. Uma maneira 

de fazer esse acompanhamento é solicitar ao aluno, por exemplo, que explique como resolveu 

determinada atividade, de modo que você possa entender seu raciocínio e, sempre que necessário, 

ajudá-lo a buscar novas estratégias. 

Verificação: após a realização das atividades, é interessante solicitar aos alunos que expliquem seu 

raciocínio. O intuito nesse momento é verificar se as estratégias escolhidas estão sendo 

compreendidas ou se alguns alunos apresentam dificuldades que necessitam de alguma intervenção. 

Interferência pedagógica: o acompanhamento e a verificação das aprendizagens podem indicar 

possíveis “falhas” no decorrer do processo de ensino e aprendizagem. Caso isso aconteça, pode ser 

necessário que as estratégias de ensino sejam revistas, o que demandará mudanças às vezes bastante 

significativas. 

Retomada: é o momento em que todo o percurso poderá ser revisto, de modo que, em alguns 

casos, seja necessário voltar ao planejamento, ou rever registros feitos pelos alunos e por você no 

decorrer das atividades, ou ainda excluir, incluir ou adaptar o que for necessário de acordo com as 

dificuldades que surgirem na sala de aula, entre outras decisões necessárias. 

Como dito anteriormente, o acompanhamento das aprendizagens dos alunos deve ser constante. 

Além disso, deve considerar as habilidades descritas na BNCC para cada ano. Essas habilidades 

relacionam-se com objetivos essenciais que precisam ser garantidos aos alunos. 

De acordo com o que preconiza a BNCC, a seguir, são elencados objetivos essenciais do 3º bimestre 

e suas respectivas habilidades da BNCC. Esses objetivos essenciais podem ser considerados pelo 

professor para que os alunos possam avançar em suas aprendizagens, sem maiores dificuldades, para 
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o bimestre seguinte. É importante ressaltar que esses objetivos podem ser adequados de acordo com 

a proposta curricular da escola. 

 

Objetivos essenciais Habilidades da BNCC 

Resolver e elaborar problemas que envolvam 

medidas de temperatura, energia e capacidade e 

reconhecer que toda medida empírica é 

aproximada. 

 EF07MA29: Resolver e elaborar problemas que 

envolvam medidas de grandezas inseridos em 

contextos oriundos de situações cotidianas ou 

de outras áreas do conhecimento, 

reconhecendo que toda medida empírica é 

aproximada. 

Verificar relações entre os ângulos formados por 

retas paralelas cortadas por uma transversal, 

identificando ângulos correspondentes, ângulos 

alternos e ângulos colaterais. 

 EF07MA23: Verificar relações entre os ângulos 

formados por retas paralelas cortadas por uma 

transversal, com e sem uso de softwares de 

geometria dinâmica. 

Construir triângulos usando régua e compasso, 

compreendendo a sua condição de existência e 

reconhecer a rigidez de sua geometria. 

 EF07MA24: Construir triângulos, usando régua 

e compasso, reconhecer a condição de 

existência do triângulo quanto à medida dos 

lados e verificar que a soma das medidas dos 

ângulos internos de um triângulo é 180°. 

 EF07MA25: Reconhecer a rigidez geométrica 

dos triângulos e suas aplicações, como na 

construção de estruturas arquitetônicas 

(telhados, estruturas metálicas e outras) ou 

nas artes plásticas. 

 EF07MA26: Descrever, por escrito e por meio 

de um fluxograma, um algoritmo para a 

construção de um triângulo qualquer, 

conhecidas as medidas dos três lados. 

Construir circunferências utilizando compasso, e 

estabelecer a relação do número 𝜋 como a razão 

entre a medida do comprimento da 

circunferência e a medida do seu diâmetro. 

 EF07MA22: Construir circunferências, 

utilizando compasso, reconhecê-las como lugar 

geométrico e utilizá-las para fazer composições 

artísticas e resolver problemas que envolvam 

objetos equidistantes. 

 EF07MA33: Estabelecer o número 𝜋 como a 

razão entre a medida de uma circunferência e 

seu diâmetro, para compreender e resolver 

problemas, inclusive os de natureza histórica. 

Identificar e determinar as medidas dos ângulos 

internos de um polígono. 

 EF07MA27: Calcular medidas de ângulos 

internos de polígonos regulares, sem o uso de 

fórmulas, e estabelecer relações entre ângulos 

internos e externos de polígonos, 

preferencialmente vinculadas à construção de 

mosaicos e de ladrilhamentos. 
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Sugestões de fontes de pesquisa e consulta 
 

Sugestões para o aluno 
ABREU, Ana Paula de. Vó Leninha em o aniversário de Isabela. Rio de Janeiro: Viajante do  

tempo, 2015. 

BLAISDELL, Molly. Se você fosse um círculo. Trad. Elisa Zanetti. São Paulo: Gaivota, 2012. 

CHANCELLOR, Deborah. Vamos saber mais sobre alimentação saudável. Trad. Carolina Coelho. São 

Paulo: Girassol, 2010. 

ESCOLA BRITANNICA. Classificação de ângulos. Disponível em: 

<https://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/browse/games#/1400/1430>. Acesso em: 11 

out. 2018. 

KINDERSLEY, Dorling. Você é o que você come. Um guia sobre tudo o que está no seu prato. Trad. Lia 

Sanchez. São Paulo: Moderna, 2016. 

MACHADO, Nilson José. Polígonos centopeias e outros bichos. São Paulo: Scipione, 2000. 

MASUR, Jandira. O Frio Pode Ser Quente? São Paulo: Ática, 2015. 

TRAMBAIOLLI NETO, Egídio. O contador de histórias da matemática. A profecia (equações, 

inequações, ângulos). São Paulo: FTD, 1997. 

ROSA NETO, Ernesto. Geometria na Amazônia. São Paulo: Ática, 2002. 

ROCHA, Ruth. No tempo em que a televisão mandava no Carlinhos. São Paulo: Salamandra, 2011. 

 

Sugestões para o professor 
CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. Calor e temperatura. Um ensino por investigação. São Paulo: 

Livraria da Física, 2014. 

CAVALCANTI, Valdir de Sousa. Ensino de Matemática. A circunferência como paródia musical e as 

situações didáticas. Curitiba: Appris, 2016. 

COLL, César. Aprendendo matemática. São Paulo: Ática, 2000. 

Divisão de educação e cultura, SESI. Guia de alimentação: missão possível 1 café da manhã. 

Alimente-se bem infanto-juvenil. São Paulo: SESI, 2013. 

GEWANDSZNAJDER, Fernando. Nutrição. São Paulo: Ática, 2004. 

PAULO, Gilberto Pereira. Círculo ou circunferência, qual a diferença? Uma proposta de ensino. 

Curitiba: Appris, 2015. 

RUGGERI, Maria Carolina Duprat. Grandes pintores brasileiros. Beatriz Milhazes. São Paulo: Folha de 

São Paulo/Instituto Itaú Cultural, 2013. 

SOARES, Paula Vieira. Circunferência e lugar geométrico. Nova escola. Disponível em: 

<https://novaescola.org.br/plano-de-aula/1215/circunferencia-e-lugar-geometrico>. Acesso em: 31 

out. 2018. 

STEIN, Jim. Como a matemática explica o mundo. O poder dos números no cotidiano. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2008. 

  

https://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/browse/games%23/1400/1430
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/1215/circunferencia-e-lugar-geometrico
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Projeto integrador 

Tema: Alimentação saudável 
 

Questão desafiadora 
Como podemos ter uma alimentação saudável com as informações que estão ao nosso alcance? 

 

Justificativa 
Você já reparou nas informações presentes nos rótulos das embalagens que encontramos no 

supermercado? A comunicação entre os consumidores e os produtos ocorre por meio dos rótulos. 

Neles estão indicadas, de maneira simples, algumas informações essenciais a respeito do produto que 

estamos prestes a consumir. 

A ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária é o órgão responsável pela fiscalização das 

rotulagens, ou seja, é ele que determina quais informações essenciais devem constar nas embalagens 

dos produtos, garantindo tanto a qualidade do produto quanto a saúde do consumidor. Entre essas 

informações essenciais, estão: a lista de ingredientes, as informações nutricionais, o prazo de validade, 

o conteúdo líquido, a origem, o lote, entre outras informações relevantes. 

A importância da leitura e interpretação dos rótulos das embalagens de um produto está, 

intrinsecamente, relacionada ao cuidado com a saúde e à manutenção de hábitos de vida mais 

saudáveis. 

 

Objetivos 
 Alertar os alunos sobre a importância de verificar as informações contidas nos rótulos das 

embalagens dos produtos. 

 Enfatizar a importância de se ter uma alimentação saudável para a melhor qualidade de vida. 

 Produzir uma cartilha que dissemine a importância da análise das informações presentes em rótulos 

de embalagens. 

 Gravar vídeos de curta duração explicando as informações apresentadas na cartilha produzida. 
 

Componentes curriculares integrados 
 Matemática. 

 Ciências. 

 Língua Portuguesa. 
 

Objetos de 
conhecimento 

 Problemas envolvendo medições. 

 Diversidade de ecossistemas. 

 Fenômenos naturais e impactos ambientais. 

 Programas e indicadores de saúde pública. 

 Planejamento de textos de peças publicitárias de campanhas sociais. 

 Estratégias de produção: planejamento e produção de apresentações 

orais. 
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Habilidades  EF07MA29: Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de 

grandezas inseridos em contextos oriundos de situações cotidianas ou 

de outras áreas do conhecimento, reconhecendo que toda medida 

empírica é aproximada. 

 EF07CI09: Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou 

estado, com base na análise e comparação de indicadores de saúde 

(como taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico e 

incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica entre outras) 

e dos resultados de políticas públicas destinadas à saúde. 

 EF69LP09: Planejar uma campanha publicitária sobre 

questões/problemas, temas, causas significativas para a escola e/ou 

comunidade, a partir de um levantamento de material sobre o tema ou 

evento, da definição do público-alvo, do texto ou peça a ser produzido 

– cartaz, banner, folheto, panfleto, anúncio impresso e para internet, 

spot, propaganda de rádio, TV etc. –, da ferramenta de edição de texto, 

áudio ou vídeo que será utilizada, do recorte e enfoque a ser dado, das 

estratégias de persuasão que serão utilizadas etc. 

 EF69LP38: Organizar os dados e informações pesquisados em painéis 

ou slides de apresentação, levando em conta o contexto de produção, o 

tempo disponível, as características do gênero apresentação oral, a 

multissemiose, as mídias e tecnologias que serão utilizadas, ensaiar a 

apresentação, considerando também elementos paralinguísticos e 

cinésicos e proceder à exposição oral de resultados de estudos e 

pesquisas, no tempo determinado, a partir do planejamento e da 

definição de diferentes formas de uso da fala – memorizada, com apoio 

da leitura ou fala espontânea. 

Competências gerais  CG2: Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria 

das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a 

imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar 

hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive 

tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

 CG4: Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, 

como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como 

conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para 

se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 

sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao 

entendimento mútuo. 

 CG5: Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas 

diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, 

acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 

problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

 CG7: Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, 

para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões 

comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência 

socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e 
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global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, 

dos outros e do planeta. 

 CG8: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 

compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas 

emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com 

elas. 

 CG10: Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 

flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base 

em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

Temas contemporâneos  Educação alimentar e nutricional. 

 Saúde. 

 Educação para o consumo. 

 

Recursos necessários 
 Rótulos e embalagens de alimentos. 

 Laboratório de informática. 

 Cartolina branca. 

 Papel sulfite. 

 Tubo de cola. 

 Régua. 

 Canetas hidrocor. 

 Aparelho fotográfico. 

 Lápis grafite. 
 

Produto final 
 Serão confeccionadas cartilhas e cartazes com dicas sobre alimentação saudável e informações a 

respeito da importância da leitura dos rótulos dos produtos, que serão disponibilizados tanto para a 

comunidade escolar quanto para a comunidade em geral. Além disso, será produzido um vídeo de 

curta duração explicando sobre as informações apresentadas na cartilha. Esse vídeo será divulgado 

virtualmente para toda a comunidade, seja por meio de aplicativos de mensagens instantâneas ou 

por meio das mídias sociais. 
 

Cronograma para desenvolvimento do projeto 
Considera-se cada aula com duração de aproximadamente 50 minutos. 

Duração do projeto 

1ª etapa 1 aula 

2ª etapa 4 aulas 

Etapa final 4 aulas 

Avaliação 1 aula 

Total 10 aulas 
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Etapas do projeto 

1ª etapa (1 aula: cerca de 50 minutos) 

Neste primeiro momento, promova um debate junto aos alunos com o intuito de discutir a respeito 

dos rótulos das embalagens dos produtos alimentícios. Questione-os a respeito dos produtos que são 

consumidos com maior frequência no local onde moram, registrando na lousa os produtos 

mencionados. 

Para complementar o diálogo, proponha os questionamentos a seguir. 

 Dos alimentos citados, qual deles você acredita ser o mais saudável? E o menos saudável? 

 O que seria uma alimentação saudável, para você? De acordo com o que foi descrito, você acredita 

que mantém uma alimentação saudável? 

 Você tem o hábito de comer frutas, legumes e verduras? Com que frequência você ingere esses 

alimentos? 

 Você ou seus responsáveis costumam ler os rótulos das embalagens dos produtos que consomem? 

Quais são as principais informações apresentadas nesses rótulos? 

 Em sua opinião, qual é a importância dessas informações nos rótulos dos produtos? 

 Quais devem ser as informações às quais devemos nos atentar antes de comprar um produto, seja 

alimentício ou não? 

Para deixar a discussão mais rica e interessante, sugerimos uma pesquisa no portal da ANVISA 

<http://portal.anvisa.gov.br>, acesso em: 31 out. 2018, em que você poderá encontrar informações 

importantes para o trabalho específico sobre rotulagem, que poderá servir como base para os debates 

realizados em sala de aula. Usaremos esse material no decorrer do projeto, por isso é importante 

conhecê-lo antes de apresentar aos alunos. 

Explique aos alunos sobre a importância de ter uma alimentação equilibrada. Nesse momento, o 

professor de Ciências poderá colaborar com o desenvolvimento do projeto ao explorar a habilidade 

EF07CI09, realizando uma análise dos indicadores sociais de saúde da região onde a escola está 

localizada, enfatizando a importância de adotar uma alimentação equilibrada, além de hábitos 

saudáveis. 

Para a próxima etapa deste projeto, solicite antecipadamente aos alunos que tragam rótulos de 

diversas embalagens, que deverão ser providenciados para a próxima aula. Caso você tenha 

disponibilidade, leve todos os rótulos que conseguir para complementar o material dos alunos. 

Procure levar os mais variados tipos de rótulos de embalagens, de modo a conseguir ao menos alguns 

exemplares de embalagens de alimentos transgênicos. É importante que em algumas dessas 

embalagens esteja indicado o símbolo da reciclagem. 

 

2ª etapa (4 aulas: cerca de 200 minutos) 

O primeiro objetivo do trabalho realizado nesta segunda etapa é analisar as informações 

apresentadas nos rótulos de embalagens, providenciadas tanto por você quanto pelos alunos, 

conforme solicitado na aula anterior. Essa análise verifica tanto informações nutricionais quanto outros 

tipos de informações presentes nos rótulos, como a indicação de embalagem reciclada ou de alimento 

transgênico. 

Para o início das atividades, organize os alunos em grupos de cinco integrantes e solicite às equipes 

que verifiquem atentamente todos os dados apresentados nos rótulos. Peça que façam uma lista com 

todas as informações que são possíveis de serem encontradas, destacando aquelas que são comuns a 

http://portal.anvisa.gov.br/


 
 

 

Matemática – 7º ano – 3º bimestre 

Plano de desenvolvimento 
 

todos eles. É provável que eles citem o logotipo da marca, o nome do produto, o peso (ou a massa) da 

embalagem, o prazo de validade, a tabela nutricional, a lista de ingredientes, o símbolo de embalagem 

reciclada ou de alimento transgênico, entre outras informações relevantes. Garanta que os dois 

últimos símbolos citados sejam apresentados em algumas das embalagens. 

Diga aos alunos que é comum a utilização das palavras “massa” e “peso” com o mesmo sentido, 

mesmo se tratando de conceitos diferentes. A massa de um corpo representa a quantidade de matéria 

desse corpo, enquanto o peso é a intensidade de força com que a Terra atrai sua massa. Porém, nesse 

contexto, ambos os termos serão considerados. 

Após esse primeiro contato com as informações dos rótulos das embalagens, proponha as questões 

a seguir, que podem ser aplicadas oralmente. 

 Vocês conseguiram identificar alguma informação que esteja presente em todos os rótulos? Que 

informações são essas? 

 O que significa a letra "T", apresentada em preto e amarelo, no rótulo de alguns produtos? Há 

informações suficientes sobre os alimentos transgênicos para que o consumo seja realizado 

deliberadamente? (Caso os alunos apresentem dificuldades em responder tais questões, explique o 

que são alimentos transgênicos. Se considerar conveniente, peça auxílio ao professor de Ciências). 

 Você sabe o que são os produtos orgânicos? Qual a diferença entre produtos orgânicos e não 

orgânicos? (Oriente os alunos caso apresentem dificuldades em responder estas questões. Conte 

com a ajuda do professor de Ciências para isso, caso sinta necessidade). 

 Você sabe o significado do símbolo formado por três setas dispostas em formato de triângulo? Na 

sua casa é feita a reciclagem dos produtos descartados? (Oriente os alunos caso apresentem 

dificuldades em responder estas questões). 

 Quais são as unidades de medida apresentadas nos rótulos das embalagens? Todas elas são 

unidades de medida padronizadas? 

Aproveite a última pergunta desse questionamento para explorar a habilidade EF07MA29 da BNCC. 

Aborde outras situações em que as unidades de medida estão presentes em situações do nosso 

cotidiano. 

Um tópico que pode ser aprofundado nesta discussão é a tabela nutricional. Pergunte aos alunos se 

eles sabem o significado dos itens listados na tabela e se eles entendem a indicação “%VD”. Sugerimos 

o acesso ao site da Sociedade Brasileira de Diabetes (SDB) <https://www.diabetes.org.br/>, acesso em: 

31 out. 2018, para auxiliá-lo com essas explicações. 

Explique aos alunos que o segundo objetivo desta etapa é pesquisar informações a respeito dos 

hábitos alimentares das pessoas do bairro onde moram. Estabeleça os procedimentos que deverão ser 

seguidos para o desenvolvimento da pesquisa: escolha do tema (nesse caso, já definido); elaboração 

de um roteiro, com as perguntas que serão feitas aos entrevistados; coleta das informações, 

entrevistando o público-alvo; organização dos dados, por meio de gráficos e tabelas; e, por fim, a 

apresentação. Proponha aos grupos que abordem em suas pesquisas diferentes aspectos relacionados 

à leitura dos rótulos de embalagens, além dos principais tipos de alimentos consumidos, objetivando 

desenvolver um trabalho mais amplo sobre a realidade da comunidade em geral. 

Nessa pesquisa, as equipes devem procurar saber os hábitos da população ao realizar compras em 

um supermercado, verificando se eles têm o costume de analisar os rótulos das embalagens dos 

produtos. Explique aos alunos que, durante a pesquisa, eles devem verificar se as pessoas que adotam 

o hábito de analisar as informações contidas nos rótulos dos produtos também adotam um estilo de 

vida mais saudável ou tomam esse tipo de precaução em razão de alguma restrição alimentar ou 

problema de saúde. O intuito é que a pesquisa norteie a produção e a divulgação do produto final 

https://www.diabetes.org.br/
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deste projeto. Diga que uma parte do projeto, especificamente, a coleta de informações, deverá ser 

feita fora do ambiente escolar. Seguem algumas sugestões de questões, entre outras possíveis, que 

podem ser utilizadas na elaboração do roteiro de pesquisa. 

 Qual é o seu nome? E a sua idade? 

 Com que frequência você vai ao supermercado? 

 Você lê os rótulos das embalagens dos produtos que adquire? Por quê? 

 Quais as informações você geralmente se atenta ao escolher um produto alimentício? 

 Seus hábitos alimentares são influenciados por alguma informação importante presente nesses 

rótulos? 

Neste momento, sugira algumas fontes de pesquisas confiáveis que podem servir de auxílio no 

preparo de outras questões para o roteiro de pesquisa, como o site da Biblioteca Virtual em Saúde 

<http://bvsms.saude.gov.br/>, acesso em: 31 out. 2018, que reúne informações produzidas pelo 

próprio Ministério da Saúde, além do portal da ANVISA <http://portal.anvisa.gov.br>, acesso em: 31 

out. 2018, já mencionado anteriormente. 

Com base nos dados obtidos com as entrevistas, auxilie cada grupo na organização e tratamento 

das informações. As equipes deverão organizar esses dados em tabelas, decidindo qual tipo de gráfico 

proporcionará uma leitura mais clara, prática e objetiva das informações. Se julgar conveniente, auxilie 

os alunos a organizarem os dados em uma planilha eletrônica, facilitando a produção dos gráficos. 

Assim, verifique a possibilidade de reservar o laboratório de informática da escola para essa dinâmica. 

 

Etapa final (4 aulas: cerca de 200 minutos) 

Com os dados das pesquisas coletados, organizados e apresentados sob a forma de gráficos, os 

alunos deverão elaborar uma cartilha e um cartaz com instruções sobre a importância da leitura das 

informações presentes no rótulo de uma embalagem. Essa cartilha deverá conter explicações 

detalhadas das principais informações apresentadas em um rótulo, enfatizando que o acesso a tais 

informações pode influenciar nos hábitos alimentares da população, levando-os, em consequência, à 

adoção de uma dieta mais equilibrada. O cartaz deverá conter um resumo das informações presentes 

na cartilha. A produção da cartilha e do cartaz deverá ser pautada na pesquisa realizada pela equipe. 

Para esse trabalho, distribua a cada equipe uma cartolina branca, 10 folhas de papel sulfite, um 

tubo de cola, uma régua, além de canetas hidrocor de diversas cores. Diga aos alunos para usarem a 

criatividade na elaboração da cartilha e do cartaz. 

Confeccionada a cartilha e o cartaz, sugira a cada grupo que produza um vídeo, de no máximo 2 

minutos de duração, explicando sobre as informações apresentadas. Estes vídeos poderão ser 

divulgados virtualmente para toda a comunidade, seja por meio de aplicativos de mensagens 

instantâneas ou por meio das mídias sociais da escola. A produção pode ser feita com o auxílio de um 

smartphone ou de uma câmera digital simples. 

Para a produção da cartilha e dos vídeos, você pode contar com a ajuda do professor de Língua 

Portuguesa, visando explorar as habilidades EF69LP09 e EF69LP38, organizando e produzindo esses 

materiais para divulgação junto à comunidade. 

  

http://bvsms.saude.gov.br/
http://portal.anvisa.gov.br/
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Avaliação (1 aula: cerca de 50 minutos) 

A avaliação de aprendizagem é um processo contínuo. Selecione critérios que possam auxiliá-lo na 

avaliação, como desenvolvimento das habilidades trabalhadas, respeito aos colegas, 

comprometimento com as atividades, sensibilização a partir do tema, entre outros. Fique atento a 

esses aspectos em todas as etapas e, se necessário, altere seu planejamento para auxiliar alunos que 

apresentam dificuldades em determinados momentos. 

Se julgar conveniente, reproduza para os alunos a autoavaliação abaixo, de modo que eles também 

possam refletir sobre o seu desempenho ao longo do projeto. 

 Reconheci a importância do tema proposto no projeto? 

 Fui responsável com os prazos e as tarefas propostas durante o trabalho? 

 Respeitei a opinião dos meus colegas? 

 Aprendi a organizar dados matemáticos durante o desenvolvimento do projeto? 

 Consegui diferenciar as unidades de medida e as grandezas correspondentes? 

 Reconheci a importância de saber ler as informações em produtos alimentícios? 

 Ampliei os conhecimentos adquiridos para outros produtos (não alimentícios)? 

 Passei a prestar mais atenção aos meus hábitos alimentares? 

 O projeto contribuiu para a compreensão da comunidade sobre a importância da leitura das 

informações nos rótulos dos produtos alimentícios? 

 O que eu mais gostei de fazer neste projeto? 
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