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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. 
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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 3º 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 – Medidas de comprimento e medidas em informática 

Objetivos específicos  Reconhecer e empregar medidas de comprimento muito grandes ou 

muito pequenas. 

 Resolver e elaborar problemas com notação científica. 

 Identificar grandezas em informática. 

 Reconhecer e utilizar unidades de medida em informática. 

 Realizar conversões de unidades de medida em informática. 

Objetos de conhecimento  Números reais: notação científica e problemas. 

 Unidades de medida para medir distâncias muito grandes e muito 

pequenas. 

 Unidades de medida utilizadas na informática. 

Habilidades  EF09MA04: Resolver e elaborar problemas com números reais, 

inclusive em notação científica, envolvendo diferentes operações. 

 EF09MA18: Reconhecer e empregar unidades usadas para expressar 

medidas muito grandes ou muito pequenas, tais como distância 

entre planetas e sistemas solares, tamanho de vírus ou de células, 

capacidade de armazenamento de computadores, entre outros. 

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 específica de Matemática 4: Fazer observações 

sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas 

práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, 

representar e comunicar informações relevantes, para interpretá-las 

e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos 

convincentes. 

Capítulo 8 – Semelhança 

Objetivos específicos  Compreender as propriedades dos ângulos opostos pelo vértice e 

ângulos formados por um feixe de retas paralelas e uma transversal. 

 Calcular a razão entre dois segmentos de reta. 

 Verificar e compreender o teorema de Tales. 
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 Utilizar o teorema de Tales para determinar a medida de um 

segmento de reta. 

 Reconhecer figuras e polígonos semelhantes. 

 Ampliar e reduzir figuras utilizando a homotetia. 

 Reconhecer triângulos semelhantes. 

Objetos de conhecimento  Demonstrações de relações entre os ângulos formados por retas 

paralelas cortadas por uma transversal. 

 Semelhança de triângulos. 

 Relações métricas no triângulo retângulo. 

 Teorema de Pitágoras: verificações experimentais e demonstração. 

 Retas paralelas cortadas por transversais: teoremas de 

proporcionalidade e verificações experimentais. 

Habilidades  EF09MA10: Demonstrar relações simples entre os ângulos formados 

por retas paralelas cortadas por uma transversal. 

 EF09MA12: Reconhecer as condições necessárias e suficientes para 

que dois triângulos sejam semelhantes. 

 EF09MA14: Resolver e elaborar problemas de aplicação do teorema 

de Pitágoras ou das relações de proporcionalidade envolvendo retas 

paralelas cortadas por secantes. 

Competências   Competência geral 9: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de 

conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o 

respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 

valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus 

saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos 

de qualquer natureza. 

 Competência específica de Matemática 4: Fazer observações 

sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas 

práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, 

representar e comunicar informações relevantes, para interpretá-las 

e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos 

convincentes. 

Capítulo 9 – Relações no triângulo retângulo 

Objetivos específicos  Identificar os elementos de um triângulo retângulo. 

 Estabelecer as relações métricas e trigonométricas existentes em 

um triângulo retângulo. 

 Utilizar o teorema de Pitágoras como um procedimento de cálculo. 

 Reconhecer segmentos de retas cuja medida do comprimento não é 

expressa por um número racional. 

 Reconhecer um número racional e estimar a sua localização na reta 

numérica. 

 Determinar o ponto médio de segmentos de reta e a distância entre 

dois pontos no plano cartesiano. 

 Calcular a medida da área e do perímetro de figuras representadas 

no plano cartesiano. 
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 Identificar em um triângulo retângulo os catetos adjacentes e 

opostos a um ângulo. 

 Identificar os ângulos notáveis. 

 Localizar o valor do seno, do cosseno e da tangente na tabela 

trigonométrica. 

 Calcular o valor do seno, do cosseno e da tangente de ângulos. 

Objetos de conhecimento  Necessidade dos números reais para medir qualquer segmento  

de reta. 

 Números irracionais: reconhecimento e localização de alguns na 

reta numérica. 

 Relações métricas no triângulo retângulo. 

 Teorema de Pitágoras: verificações experimentais e demonstração. 

 Retas paralelas cortadas por transversais: teoremas de 

proporcionalidade e verificações experimentais. 

 Distância entre pontos no plano cartesiano. 

Habilidades  EF09MA01: Reconhecer que, uma vez fixada uma unidade de 

comprimento, existem segmentos de reta cujo comprimento não é 

expresso por número racional (como as medidas de diagonais de 

um polígono e alturas de um triângulo, quando se toma a medida 

de cada lado como unidade). 

 EF09MA02: Reconhecer um número irracional como um número 

real cuja representação decimal é infinita e não periódica, e estimar 

a localização de alguns deles na reta numérica. 

 EF09MA13: Demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, 

entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando, inclusive, a 

semelhança de triângulos. 

 EF09MA14: Resolver e elaborar problemas de aplicação do teorema 

de Pitágoras ou das relações de proporcionalidade envolvendo retas 

paralelas cortadas por secantes. 

 EF09MA16: Determinar o ponto médio de um segmento de reta e a 

distância entre dois pontos quaisquer, dadas as coordenadas desses 

pontos no plano cartesiano, sem o uso de fórmulas, e utilizar esse 

conhecimento para calcular, por exemplo, medidas de perímetros e 

áreas de figuras planas construídas no plano. 

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 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. 
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 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. 

 Competência específica de Matemática 7: Desenvolver e/ou discutir 

projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com 

base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, 

valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos 

sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. 

 

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 desafiadoras. 

 Atividades com cálculo mental, aproximações, estimativa ou arredondamento. 

 Atividades de elaboração de questões e problemas. 

 Atividades em grupo. 

 Atividades que envolvem o uso da calculadora. 

 Atividades que exploram o uso de régua, transferidor, esquadro e/ou compasso. 

 Atividades que abordem situações do dia a dia. 

 Atividades que recorram à utilização de mapas. 

 Atividade envolvendo medidas de grandes comprimentos e de pequenos comprimentos. 

 Atividades que abordam unidades de medida de capacidade de armazenamento. 

 Atividades que envolvem taxa de transferência de dados e velocidade de processamento. 

 Atividades envolvendo ângulos opostos pelo vértice. 

 Atividades que exploram ângulos formados por um feixe de retas e uma transversal. 

 Atividades envolvendo segmentos proporcionais. 

 Atividades que envolvem teorema de Tales. 

 Atividades que abordam semelhança de figuras. 

 Atividades que abordam polígonos semelhantes. 

 Atividades envolvendo homotetia. 

 Atividades que abordam triângulos semelhantes. 

 Atividades que exploram relações métricas no triângulo retângulo. 

 Atividades envolvendo teorema de Pitágoras. 

 Atividades envolvendo medida da distância entre dois pontos no plano cartesiano. 

 Atividades que abordam ponto médio de um segmento. 

 Atividades que envolvem relações trigonométricas no triângulo retângulo. 

 Atividades envolvendo relações seno, cosseno e tangente. 
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 Atividades envolvendo seno, cosseno e tangente de ângulos com medidas iguais a 30°, 45°  

e 60°. 

 Atividades que exploram a tabela trigonométrica. 

 

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.  

 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 
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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 calculadora 
Instrumento de fácil acesso e com resultados bastante eficazes, a calculadora torna-se um item 

imprescindível para as aulas de Matemática. Seu uso é baseado em diversas finalidades, como 

realização e verificação de cálculos, facilitação de operações elaboradas e reconhecimento de 

regularidades. Além disso, a calculadora é um instrumento que permite a inserção do aluno no mundo 

das novas tecnologias, atendendo, assim, à Competência geral 5 da BNCC, que aborda a utilização 

desses recursos em diversas áreas do cotidiano, inclusive as escolares. 

 

Dica(s) para desenvolver a atividade Exemplo  

Verifique a quantidade de calculadoras 

disponíveis antes de aplicar a atividade. Se não 

houver quantidade suficiente, separe os alunos 

em duplas ou grupos. Caso isso aconteça, cuide 

para que todos os alunos façam uso do 

equipamento. 

Atividades que solicitam ao aluno que faça 

conversões de medidas de capacidade de 

armazenamento de computadores, com o auxílio 

de uma calculadora, permitem o desenvolvimento 

da habilidade EF09MA18. 

 

Atividades de elaboração de questões e problemas 
Ao elaborar questões e problemas com base em seus conhecimentos prévios ou conhecimentos 

construídos no decorrer das atividades, os alunos poderão 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, enriquecendo a capacidade criativa dos alunos e permitindo 

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  

Eventualmente, ao trabalhar atividades que 

envolvem elaboração de problemas pelos alunos, 

escolha um ou dois problemas, que considerar 

convenientes, para serem resolvidos pela turma 

toda. Essa prática pode despertar nos alunos um 

maior engajamento em atividades desse tipo. 

Atividades que propõem a elaboração de um 

problema de aplicação do teorema de Pitágoras 

possibilitam o desenvolvimento da habilidade 

EF09MA14. 
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Atividades com régua 
Com a utilização de ferramentas de construções geométricas, como a régua, o professor pode 

abordar atividades que englobem a medição de objetos do cotidiano escolar e a construção de 

polígonos, ângulos e outros. A abordagem desse recurso em sala de aula permite considerar aspectos 

da Competência específica de Matemática 5, ao utilizar processos e ferramentas matemáticas para 

resolver e validar problemas. 

 

 

  

Dica(s) para desenvolver a atividade Exemplo  

Verifique a quantidade de réguas disponíveis em 

sala de aula. Caso não haja materiais para todos 

os alunos, separe-os em duplas ou grupos. 

Certifique-se, no decorrer da atividade, de que 

todos os alunos, sem exceção, manuseiem o 

instrumento corretamente. 

Atividades em que o aluno usa uma régua para 

verificar se triângulos são semelhantes auxiliam 

no desenvolvimento da habilidade EF09MA12. 
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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 com notação 

científica. 

 EF09MA04: Resolver e elaborar problemas 

com números reais, inclusive em notação 

científica, envolvendo diferentes operações. 

Reconhecer e empregar medidas de 

comprimento muito grandes ou muito pequenas. 

Reconhecer e utilizar unidades de medida em 

informática. 

 EF09MA18: Reconhecer e empregar unidades 

usadas para expressar medidas muito grandes 

ou muito pequenas, tais como distância entre 

planetas e sistemas solares, tamanho de vírus 

ou de células, capacidade de armazenamento 

de computadores, entre outros. 

Reconhecer triângulos semelhantes.  EF09MA12: Reconhecer as condições 

necessárias e suficientes para que dois 

triângulos sejam semelhantes. 

Compreender as propriedades dos ângulos 

opostos pelo vértice e ângulos formados por um 

feixe de retas paralelas e uma transversal. 

Utilizar o teorema de Pitágoras como um 

procedimento de cálculo. 

 EF09MA14: Resolver e elaborar problemas de 

aplicação do teorema de Pitágoras ou das 

relações de proporcionalidade envolvendo 

retas paralelas cortadas por secantes. 

Identificar os elementos de um triângulo 

retângulo e estabelecer as relações métricas e 

trigonométricas existentes em um triângulo 

retângulo. 

 EF09MA13: Demonstrar relações métricas do 

triângulo retângulo, entre elas o teorema de 

Pitágoras, utilizando, inclusive, a semelhança 

de triângulos. 

Determinar o ponto médio de segmentos de reta 

e a distância entre dois pontos no plano 

cartesiano, e calcular a medida da área e do 

perímetro de figuras representadas no plano 

cartesiano. 

 EF09MA16: Determinar o ponto médio de um 

segmento de reta e a distância entre dois 

pontos quaisquer, dadas as coordenadas 

desses pontos no plano cartesiano, sem o uso 

de fórmulas, e utilizar esse conhecimento para 

calcular, por exemplo, medidas de perímetros 

e áreas de figuras planas construídas no plano. 
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STERLING, Mary Jane. Trigonometria para leigos.  Rio de Janeiro: Alta Books, 2017. 
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IEZZI, Gelson. Fundamentos de matemática elementar: trigonometria. São Paulo. Atual, 2013. 

MARQUES, Sofia Cardoso. A descoberta do teorema de Pitágoras. São Paulo: Livraria da Física, 2011. 
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Projeto integrador 

Tema: Arborização no bairro 
 

Questão desafiadora 
Qualquer planta serve para arborizar a cidade? Como são escolhidas as plantas para esse processo? 

 

Justificativa 
O conceito de arborização urbana está associado ao plantio de árvores e zonas verdes em 

ambientes urbanos, possuindo papel fundamental para manter o equilíbrio entre o meio ambiente e a 

qualidade de vida das pessoas. Isso porque ela contribui para a diminuição da temperatura, 

proporcionando mais espaços com sombra na cidade, auxiliando a diminuição da poluição, entre 

outros benefícios, inclusive estético.  

A arborização das cidades não é realizada de maneira aleatória, sendo realizados estudos que 

envolvem as espécies de árvores que podem ser plantadas, além de aspectos como a cultura local, a 

garantia da acessibilidade para as pessoas, a verificação da fiação elétrica e dos postes de  

iluminação etc. 

Nesse sentido, este projeto busca incentivar a arborização na cidade em que os alunos residem, ou 

ao menos na região da escola. Para isso, será realizado um mapeamento sobre as espécies de árvores 

regionais, identificando suas características principais como: se são frutíferas, qual a altura das árvores 

e a localização, entre outras. Com base nesse mapeamento, pretender-se que seja realizado um 

plantio de árvores com o auxílio da comunidade em geral.  

 

Objetivos 
 Identificar a importância da arborização. 

 Analisar consequências de ambientes arborizados e não arborizados. 

 Identificar relações trigonométricas ao calcular a medida das alturas das árvores. 

 Aplicar o Teorema de Pitágoras no cálculo para obter a medida da altura de árvores. 

 

Componentes curriculares integrados 
 Matemática 

 Ciências 

 Geografia 

Objetos de 
conhecimento 

 Relações métricas no triângulo retângulo. 

 Teorema de Pitágoras: verificações experimentais e demonstração. 

 Retas paralelas cortadas por transversais: teoremas de 

proporcionalidade e verificações experimentais. 

 Preservação da biodiversidade. 

 Leitura e elaboração de mapas temáticos, croquis e outras formas de 

representação para analisar informações geográficas. 
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Habilidades  EF09MA13: Demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, 

entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando, inclusive, a semelhança 

de triângulos. 

 EF09MA14: Resolver e elaborar problemas de aplicação do teorema de 

Pitágoras ou das relações de proporcionalidade envolvendo retas 

paralelas cortadas por secantes. 

 EF09CI12: Justificar a importância das unidades de conservação para a 

preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando 

os diferentes tipos de unidades (parques, reservas e florestas 

nacionais), as populações humanas e as atividades a eles relacionados. 

 EF09CI13: Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de 

problemas ambientais da cidade ou da comunidade, com base na 

análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-

sucedidas. 

 EF09GE15: Comparar e classificar diferentes regiões do mundo com 

base em informações populacionais, econômicas e socioambientais 

representadas em mapas temáticos e com diferentes projeções 

cartográficas. 

Competências gerais  CG1: 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.  

 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. 

 CG6: Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e 

apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem 

entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas 

alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com 

liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

 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 

global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, 

dos outros e do planeta. 

 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 ambiental. 

 Saúde. 
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Recursos necessários 
 Pote plástico com tampa. 

 Cópia impressa de transferidor. 

 Papelão. 

 Arame (fragmento de 15 cm, manuseio exclusivo do professor). 

 Canudo plástico. 

 Tubos de cola. 

 Tesoura com pontas arredondadas. 

 Fita adesiva. 

 Mudas de plantas. 

 Pá. 

 Regador. 

 Cartolina. 

 Canetas hidrocor. 

 Papel contact. 

 

Produto final 
 Arborização em local próximo à escola. 

 

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

Duração do projeto 

1ª etapa 1 aula 

2ª etapa 2 aulas 

3ª etapa 2 aulas 

Etapa final 3 aulas 

Avaliação 1 aula 

Total 9 aulas  

 

Etapas do projeto 

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

Inicie a aula conversando com os alunos a respeito da arborização urbana, com o objetivo de 

verificar seus conhecimentos prévios em relação a essa temática.  

Para enriquecer esse diálogo, apresente documentos oficiais sobre o tema, vídeos, imagens de 

cidades arborizadas, dados estatísticos e outras informações que considere relevantes. Para isso, 

consulte algumas sugestões nas referências complementares deste projeto. 

Em seguida, faça questionamentos aos alunos que fomentem a discussão inicial em relação ao 

tema, guiando a construção do conceito de arborização urbana. Por exemplo: 
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 em sua opinião, cultivar árvores melhora nossa qualidade de vida? Por quê? 

 quais os principais benefícios que o plantio de árvores traz para as pessoas e para a cidade? 

 é possível plantar árvores de qualquer espécie e em qualquer espaço vago presente nas cidades?  

Aproveite a oportunidade para desenvolver com os alunos as habilidades EF09CI12 e EF09CI13 da 

BNCC, juntamente com o professor de Ciências.  

Ao final da aula, explique aos alunos sobre os objetivos deste projeto, o cronograma e como será 

desenvolvido o produto final. 

 

2ª etapa (2 aulas: cerca de 100 minutos) 

Nessa segunda etapa, organize os alunos em grupos com, no máximo, 4 integrantes cada, e 

providencie os materiais necessários para a construção de um teodolito. 

Inicie a etapa anotando na lousa e explicando aos alunos o que é um teodolito, uma vez que será 

utilizado tal equipamento. O teodolito é um instrumento de precisão utilizado para medir ângulos 

horizontais e ângulos verticais. 

Comente sobre esse instrumento, perguntando aos alunos se já o tinham visto pessoalmente e 

quais seriam os locais ou situações de maior uso desse instrumento. 

Nesse momento, cabe uma explicação sobre a importância histórico-social do teodolito, resgatando 

alguns fatos da própria História da Matemática, em que o uso do instrumento teve participação crucial 

na verificação de medidas de alturas. Além disso, é importante mostrar a importância e os diferentes 

usos do teodolito nos dias atuais. 

Após esse diálogo, explique aos alunos que cada grupo irá construir um teodolito, utilizando: 

 um pote de plástico com tampa. 

 papelão. 

 arame (fragmento de 15 cm). 

 canudo plástico. 

 tubos de cola. 

 tesoura com pontas arredondadas. 

 fita adesiva. 

Leve para a próxima aula cópias de transferidores para serem utilizadas pelos alunos na construção 

do teodolito. Nas referências, há explicações acerca de como construir o teodolito. 

Oriente os grupos quanto à construção do instrumento. 

 

3ª etapa (2 aulas: cerca de 100 minutos) 

Nessa etapa, verifique a possibilidade do professor responsável pelo componente curricular de 

Geografia explicar sobre a arborização em diferentes regiões do Brasil, apresentando a estrutura da 

árvore, sua regionalidade, necessidades, preservação, cuidado e os dados em mapas temáticos, 

conforme orienta a habilidade EF09GE15 da BNCC.  

Após a análise dos mapas, verifique junto à direção da escola e aos demais professores qual a 

melhor data para a realização do mapeamento da cidade, com a coleta das informações. Oriente os 

alunos no momento em que eles forem realizar as medições das árvores com o teodolito para 

determinarem qual a melhor espécie nativa a ser plantada na cidade em que residem.  



 
 

 

Matemática – 9º ano – 3º bimestre 

Plano de desenvolvimento 
 

Em sala de aula, aproveite o momento para explorar mais os aspectos trigonométricos envolvidos 

para determinar a medida da altura das árvores encontradas e quais estratégias de cálculo devem ser 

utilizadas para encontrar esses valores, contribuindo, assim, para o desenvolvimento das habilidades 

EF09MA13 e EF09MA14 da BNCC.  

Combine com a direção da escola o dia da etapa final e peça para os alunos convidarem amigos e 

familiares e divulgarem o projeto nas mídias sociais. 

 

Etapa final (3 aulas: cerca de 150 minutos) 

Essa é uma das etapas mais importantes do projeto. O professor deverá verificar junto à direção da 

escola e aos demais professores de outros componentes curriculares, que estejam integrados ao 

projeto, sobre o local em que será realizado o plantio das mudas.  

A arrecadação das mudas também merece especial atenção, já que elas podem ser providenciadas 

pelos próprios alunos, obtidas com a comunidade, compradas pela própria escola ou doadas pela 

prefeitura ou órgãos responsáveis pelo meio ambiente. 

Assim, com um local já determinado e com o auxílio dos professores e da comunidade, o plantio de 

mudas de árvores poderá ser executado, a fim de que todos possam aproveitá-las futuramente, sejam 

elas frutíferas ou não, identificando-as com placas encapadas com papel contact e fixadas ao lado das 

mudas. 

As mudas deverão estar de acordo com a pesquisa realizada pela turma, em relação às espécies a 

serem plantadas, bem como o local onde farão o plantio. 

A turma pode divulgar, em mídias sociais, fotos, vídeos, pesquisas e o cronograma do projeto, para 

que a atividade possa ser divulgada e reproduzida em outros locais. 

 

Avaliação de aprendizagem (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 com base no 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 as habilidades que desenvolveram ou não ao longo do projeto. 

 Auxiliei meus colegas nas atividades propostas? 

 Reconheci a importância do tema abordado no projeto? 

 Respeitei a opinião dos colegas? 

 Fui responsável com os prazos de entrega estipulados no projeto? 

 Compreendi a importância da arborização urbana para a sociedade atual? 

 Quais foram os principais desafios na construção desse projeto? 

 Como esse projeto impactou a comunidade escolar em que vivo/atuo? 
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