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Círculo ou circunferência? 
 

Objetos de conhecimento Habilidade 

 Área de figuras planas. 

 Área do círculo e comprimento de sua 

circunferência. 

 (EF08MA19) Resolver e elaborar problemas 

que envolvam medidas de área de figuras 

geométricas, utilizando expressões de cálculo 

de área (quadriláteros, triângulos e círculos), 

em situações como determinar medida de 

terrenos. 

Objetivos 

 Reconhecer, identificar e diferenciar círculo e circunferência. 

 Reconhecer os elementos de uma circunferência, como centro, raio, diâmetro e corda. 

 Reconhecer a relação existente entre a medida do comprimento e a medida do diâmetro de uma 

circunferência. 

 Calcular a medida do comprimento de uma circunferência e a medida da área de um círculo. 

Recursos utilizados 

 Projetor de imagens. 

 Imagens de objetos que possuem formato 

circular. 

 Papel sulfite. 

 Compasso. 

 Régua. 

 Barbante. 

 Tesoura com pontas arredondadas. 

 Jornais e revistas para recorte. 

 Lápis grafite. 

 

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

 

Desenvolvimento da sequência didática 

1ª etapa (1 aula: em média 50 minutos) 
Essa primeira etapa será utilizada para verificar os conhecimentos prévios dos alunos com relação 

aos conceitos de círculo e circunferência. Para isso, providencie antecipadamente um projetor e 

diversas imagens de objetos com esses formatos. 

 

Atividade 1 

Inicie a aula promovendo um debate sobre os objetos do nosso dia a dia que tenham formato 

circular. Com o auxílio do projetor, apresente imagens desses objetos e peça que os alunos associem 

aos conceitos de circunferência ou círculo. Nesse primeiro momento, é provável que haja confusão 

com os conceitos, classificando-se como circunferência os objetos que deveriam ser classificados como 

círculo, e vice-versa. 
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Pergunte o que os alunos entendem por circunferência, qual é a diferença entre circunferência e 

círculo, o que é uma corda em uma circunferência, o que diferencia raio de diâmetro, entre outras 

questões que julgar conveniente. 

Reproduza na lousa os conceitos apresentados a seguir e solicite aos alunos que os copiem no 

caderno. 

Circunferência é uma linha fechada em um plano, na qual todos os pontos estão à mesma 

distância de um ponto fixo, denominado centro. Círculo é formado pela união da circunferência com 

todos os pontos que estão em seu interior. 

Ilustrações: Caio Tanaka 

  

Em uma circunferência, é possível destacar alguns elementos. 

 Raio: segmento de reta que liga o centro O a um ponto 

qualquer da circunferência. 

 Corda: segmento de reta que liga dois pontos quaisquer da 

circunferência. 

 Diâmetro: corda que passa pelo centro da circunferência. 

Na imagem ao lado, 𝐴𝑂̅̅ ̅̅ , 𝐵𝑂̅̅ ̅̅  e 𝐶𝑂̅̅ ̅̅  são raios, ao passo que 𝐷𝐸̅̅ ̅̅  

é corda e 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  é diâmetro. 
 

 

Após a sistematização, retome as imagens já apresentadas e peça aos alunos que as classifiquem 

novamente. Se julgar conveniente, realize uma pesquisa prévia sobre obras de arte, esculturas, 

construções e monumentos que tenham formato circular. 

 

2ª etapa (2 aulas: em média 100 minutos) 
O objetivo desta segunda etapa é trabalhar com o cálculo do comprimento da circunferência e da 

área do círculo. Para isso, providencie antecipadamente folhas de papel sulfite, compasso, régua, 

barbante e tesoura com pontas arredondadas, além de jornais e revistas para recorte. 

 

Atividade 1 

Organize a turma em duplas e entregue a cada aluno papel sulfite, um compasso, uma régua, um 

pedaço de barbante com aproximadamente 60 cm de comprimento, uma tesoura com pontas 

arredondadas e jornais e revistas para recorte. Com o auxílio do compasso, eles devem traçar no papel 
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sulfite uma circunferência com 5 cm de raio, denominando seu centro como O e colorindo seu interior, 

o que determinará um círculo. 

Diga aos alunos que indiquem sobre a circunferência os pontos A, B e C. Com a régua, eles devem 

traçar os segmentos de reta 𝐴𝑂̅̅ ̅̅ , 𝐵𝑂̅̅ ̅̅  e 𝐶𝑂̅̅ ̅̅ , determinando o comprimento deles. Promova uma 

discussão acerca dos valores encontrados e perceba se os alunos concluem que os três segmentos de 

reta representam o raio da circunferência. Se julgar conveniente, aplique a mesma proposta com 

outros segmentos de reta que representem corda e diâmetro da mesma circunferência. 

Oriente os alunos a determinarem o comprimento da circunferência traçada. Para isso, devem 

circundar o barbante ao redor da circunferência, determinar uma marcação no barbante e, com a 

régua, medir o comprimento. 

Sistematize na lousa a fórmula para estabelecer o comprimento de uma circunferência. Explique o 

número irracional 𝜋, uma constante matemática obtida com a divisão do comprimento da 

circunferência pelo diâmetro, cujo valor é igual a aproximadamente 3,14 para qualquer circunferência. 

Se julgar conveniente, antecipe uma pesquisa a respeito de algumas curiosidades sobre o número 𝜋 e 

apresente aos alunos. 

Retome o círculo com raio igual a 5 cm construído no início da atividade e peça aos alunos que 

determinem o comprimento de sua circunferência com base na fórmula 𝐶 = 2𝜋𝑟. Promova um debate 

com as duplas, estabelecendo uma relação entre o valor determinado pela medição com o pedaço de 

barbante e aquele obtido com a fórmula, verificando se foram aproximados ou não. 

 

Atividade 2 

Oriente os alunos a traçarem uma malha quadriculada, cujos quadradinhos apresentem lado igual a 

1 cm, em uma folha de jornal ou revista, que deve ser recortada logo em seguida. Eles devem dispor 

esses quadradinhos sobre o círculo, sem sobrepô-los, de modo que toda a região interna seja coberta, 

realizando depois a contagem dos quadradinhos. 

Converse sobre os valores obtidos por todas as duplas, estabelecendo uma relação entre esse 

procedimento e a determinação da área do círculo. Explique que, nesse caso, como a unidade de 

medida considerada estava em cm, a que se refere à área será determinada em cm2. Peça aos alunos 

que compartilhem com os colegas as estratégias utilizadas pela dupla na contagem dos quadradinhos 

localizados na borda da circunferência. Espera-se que eles concluam que, com a junção de algumas 

partes, é possível obter um quadradinho inteiro e que, ao adicionar essas partes às outras, chega-se 

próximo ao valor da área do círculo. 

Sistematize na lousa a fórmula para determinar a área de um círculo. Retome o círculo com medida 

de raio igual a 5 cm, construído no início da Atividade 1, e peça aos alunos que determinem a medida 

de sua área se valendo da fórmula 𝐴 = 𝜋𝑟2. Conforme proposto na atividade anterior, organize um 

debate com as duplas, estabelecendo uma relação entre o valor determinado pela medição com os 

quadradinhos recortados e aquele obtido pela fórmula, verificando se foram aproximados ou não. 

Após a sistematização dos conceitos, distribua aos alunos uma cópia da lista de atividades a seguir, 

solicitando que as respostas e os cálculos efetuados sejam anotados no caderno. 
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LISTA DE ATIVIDADES 

 

1. Calcule a medida do comprimento da linha em azul em cada uma das circunferências. Para isso, 

utilize 𝜋 = 3,14. 

Ilustrações: Caio Tanaka 

a)  

 

94,2 m 

b)  

 

102,8 m 

c)  

 

42,84 m 

 

2. Observe as informações a seguir. 

A área desse botão é igual a 

aproximadamente 2,25𝜋 cm. 

MabelAmber/Pixabay 

 

O comprimento desse volante é igual a 

aproximadamente 55,09 cm. 

jill111/Pixabay 

 

O raio dessa fatia de laranja é igual a 

aproximadamente 2,35 cm. 

jarmoluk/Pixabay 

 

O diâmetro dessa roda é igual a 

aproximadamente 95,8 cm. 

AndyG/Pixabay 
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Considerando 𝜋 = 3,14, determine o que se pede nos itens a seguir. 

a) Qual é o raio do botão? 

Aproximadamente 1,5 cm. 

b) Considerando a parte plana, qual é a área aproximada da fatia de laranja? 

Aproximadamente, 17,34 cm². 

c) Qual é o diâmetro aproximado do volante? 

Aproximadamente 17,54 cm. 

d) Qual é o comprimento aproximado da roda? 

Aproximadamente 300,81 cm. 

 

Avaliação 
Aproveite o desenvolvimento das aulas e as atividades propostas para fazer uma avaliação contínua 

da aprendizagem e da participação dos alunos. Por meio dessa avaliação, procure observar, 

acompanhar e fazer intervenções necessárias para que a aprendizagem seja significativa. 

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. Que relação podemos estabelecer entre o diâmetro e o raio de uma circunferência? 

O diâmetro é igual a duas vezes o valor do raio da circunferência. 

2. Qual é a fórmula utilizada para determinar o comprimento de uma circunferência? E a fórmula 

utilizada para determinar a área de um círculo? 

𝐶 = 2𝜋𝑟. 𝐴 = 𝜋𝑟2.  
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3. Por meio de desenhos, represente uma circunferência e um círculo. 

Circunferência Círculo 

Resposta: 

Ilustrações: Caio Tanaka 

Circunferência 

 

Círculo 

 

 

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

de autoavaliação. 

 

Autoavaliação Sim Não 

Prestei atenção às explicações do professor?   

Realizei com empenho as atividades propostas?   

Prestei auxílio aos colegas nos trabalhos em grupos?   

Compreendi a diferença entre círculo e circunferência?   

Compreendi a diferença entre raio, corda e diâmetro?   

Consegui desenvolver corretamente todos os cálculos?   

 


