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Matemática – 6º ano 

2º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Projeto integrador 

Título: O bairro que queremos – o espaço vivido e sua representação 

Tema O bairro que queremos – o espaço vivido e sua representação 

Problema central 
enfrentado 

Conhecer as condições do espaço onde se vive e a qualidade de vida proporcionada por esse 
espaço. 

Produto final Duas maquetes do bairro – uma com o espaço atual e outra com o espaço melhorado 

Justificativa 

Conhecer a fundo e participar do espaço em que se vive é uma condição para o exercício 

pleno da cidadania. Para isso, é preciso praticar as habilidades de observação, ultrapassando o 

automatismo do olhar cotidiano que não se atenta para minúcias importantes. Nesse sentido, a 

representação do espaço observado é um recurso fundamental para a tomada de consciência das 

condições de vida oferecidas uma vez que favorece certo distanciamento do olhar e maior 

percepção. A representação, plana e tridimensional, requer a mobilização de diversos conceitos e 

instrumentos da Matemática e permite sua integração com a Geografia. No desenvolvimento desse 

projeto, os alunos poderão aprofundar suas noções de escala e discutir as melhorias necessárias no 

espaço em que vivem. Assim, o projeto permite contemplar as competências gerais 2, 4 e 6 

apresentadas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).   

Competências gerais desenvolvidas 

 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. 

 4. 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.  

 6. 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. 
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Objetivos 

 Compreender e exercitar o conceito de escala na representação do espaço físico. 

 Conhecer detalhadamente o espaço em que se mora – o bairro.  

 Fazer representações planas e tridimensionais do espaço (mapas e maquetes) utilizando 

conceitos e instrumentos da Matemática. 

 Desenvolver a reflexão sobre as alterações feitas pelo ser humano no espaço das cidades 

e pensar alternativas de melhoria das condições de vida como exercício de cidadania. 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

Matemática 

 Construção de retas paralelas  
e perpendiculares, fazendo 
 uso de réguas, esquadros  
e softwares 

 

 Polígonos: classificações quanto ao 
número de vértices, às medidas de 
lados e ângulos e ao paralelismo e 
perpendicularismo dos lados 

 

 Plantas baixas e vistas aéreas 

 

 Problemas sobre medidas 
envolvendo grandezas como 
comprimento, massa, tempo, 
temperatura, área, capacidade e 
volume 

 (EF06MA18) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, 
considerando lados, vértices e ângulos, e classificá-los em 
regulares e não regulares, tanto em suas representações  
no plano como em faces de poliedros. 

 

 (EF06MA22) Utilizar instrumentos, como réguas e 
esquadros, ou softwares para representações de retas 
paralelas e perpendiculares e construção de quadriláteros, 
entre outros. 

 

 (EF06MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam 
as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, 
área (triângulos e retângulos), capacidade e volume (sólidos 
formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, 
inseridos, sempre que possível,  
em contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas 
às outras áreas do conhecimento. 

 

 (EF06MA28) Interpretar, descrever e desenhar plantas 
baixas simples de residências e vistas aéreas. 

Geografia 

 Transformação das paisagens 
naturais e antrópicas 

 

 

 

 

 Fenômenos naturais e sociais 
representados de diferentes 
maneiras 

 (EF06GE06) Identificar as características das paisagens 
transformadas pelo trabalho humano a partir do 
desenvolvimento da agropecuária e do processo de 
industrialização. 

 (EF06GE07) Explicar as mudanças na interação humana  
com a natureza a partir do surgimento das cidades. 

 

 (EF06GE08) Medir distâncias na superfície pelas escalas 
gráficas e numéricas dos mapas. 

 (EF06GE09) Elaborar modelos tridimensionais, blocos-
diagramas e perfis topográficos e de vegetação, visando  
à representação de elementos e estruturas da superfície 
terrestre. 
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Duração 

Cinco semanas (aproximadamente 8 aulas e uma visita ao bairro). 

Material necessário 

 Mapa da cidade em que a escola se localiza. 

 Blocos de anotação e lápis. 

 Trenas e réguas. 

 Cartolinas. 

 Tesouras com pontas arredondadas, fita adesiva e cola. 

 Canetinhas coloridas e tinta. 

Perfil do professor coordenador do projeto 

Acreditamos que o professor mediador deste projeto, além de dispor das aulas necessárias 

para sua execução, precisa ser um incentivador da pesquisa, da reflexão crítica e mobilizador de 

transformações sociais. Deve conhecer as dinâmicas do bairro e compreender o papel soc ial da 

escola para esse espaço, articulando as relações entre os moradores e os alunos, estimulando uma 

convivência solidária e respeitosa, e criando possibilidades de melhorias tanto do bairro quanto da 

escola. Além disso, deve se atentar a problemas próprios das pesquisas de campo, pensando em 

soluções e em como organizar o trabalho para que os alunos tenham o máximo de autonomia. 

Desenvolvimento 

Semana 1 – Analisando o mapa da cidade (1 aula) 

Em aula, leve um mapa da cidade (ou mais de um) e apresente-o aos alunos. Permita que 

concluam que se trata do mapa da cidade onde vivem (ou onde está situada a escola). Fale sobre a 

organização da cidade em bairros; ressalte que o traçado das ruas apresenta retas concorrentes,  

paralelas ou perpendiculares. Peça que indiquem quais recursos de representação foram utilizados 

no mapa apresentado – mostrando a função da legenda e também as convenções gerais da 

cartografia. Em seguida, foque a atenção deles na utilização da escala, apresentando (ou revisando) o 

conceito. Para exemplificar, faça algumas medições no mapa e realize o cálculo para que descubram 

a relação entre as medidas do mapa e a realidade. Feito isso, proponha desafios de medição para  

que realizem em duplas ou trios. Algumas possibilidades: 

 Determinar a medida de comprimento de uma avenida ou um trecho dela. 

 Determinar a medida do perímetro de um quarteirão específico. 

 Descobrir a distância entre a própria casa e a escola (ou algum outro local de interesse 

comum). 
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Neste momento, permita que circulem pela sala de aula, utilizando suas réguas para medir o 

mapa e o caderno para fazer os registros. Verifique se os alunos percebem, por exemplo, que a régua 

(rígida) não é suficiente para medir ruas que possuem linhas curvas e verifique as estratégias e 

propostas para resolver este desafio. 

Semana 2 – Estudo do meio: o bairro (2 aulas e uma visita ao bairro) 

Planeje, para a semana seguinte, uma visita com a turma ao bairro da escola para a observação 

de aspectos relevantes da região. Na aula anterior à visita, explique aos alunos o que é um estudo do 

meio e qual é sua finalidade. Ressalte a importância de uma observação minuciosa – como os alunos já 

conhecem parte da região, pode ser difícil observar o bairro com um olhar diferente. 

Organize os alunos em grupos e dê tarefas específicas para cada um deles, discutindo cada 

tarefa com toda a classe. Alguns exemplos de tarefas: 

 Entrevistar alguns moradores do local. 

 Entrevistar alguns trabalhadores do local. 

 Fazer croquis do espaço. 

 Fazer medições de algumas ruas para a indicação da escala. 

 Observar aspectos relevantes à condição de vida da população do lugar. 

Outras tarefas podem ser atribuídas aos grupos de acordo com as características da visita. 

Discuta sobre a importância de se planejar essa visita, prevendo estratégias e antecipando possíveis 

dificuldades. Crie um questionário, que servirá como briefing para ajudar os alunos a programar a visita 

ao bairro. Veja alguns exemplos de questionamentos que eles deverão fazer para esta atividade:  

 Que temas serão tratados com os moradores?  

 Como fazer o primeiro contato com os moradores? 

Ao desenvolver o croqui do espaço do bairro da escola, debater com os alunos o que é 

importante incluir em um croqui, como são feitas as medições, etc. Neste caso, é fundamental 

enfatizar que não se deve medir tudo, mas sim escolher algumas medidas que sirvam de parâmetro 

no momento de confecção dos mapas. Os alunos devem pensar em algumas soluções em conjunto. 

Lembre-se da importância da autorização dos responsáveis para que os alunos possam realizar esse 

estudo de campo e da segurança dos alunos nessa visita. 

No dia da visita, certifique-se de que todos sabem suas tarefas e deixe-os conduzir suas 

atividades com autonomia. Mesmo que apareçam imprevistos, é importante que os alunos possam 

conduzir as próprias ações livremente (dentro da proposta didática). Depois, em aula, essas questões 

podem ser discutidas e, juntos, decidirão como resolver o que não deu certo. Esse processo é 

essencial para o desenvolvimento socioemocional dos alunos. 
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Semana 3 – Produção do mapa do bairro (1 aula) 

Leve cartolinas à aula para que os alunos possam produzir um mapa do bairro visitado. Neste 

momento, divida a turma em quatro grupos. Cada um deles receberá uma cartolina e fará o desenho 

de uma parte. A ideia é que, juntos, os quatro cartazes formem um só mapa que represente o bairro 

observado. Os alunos devem ter, como referência, o croqui feito durante a visita, bem como as 

medições feitas naquele dia. É importante, nesta etapa, que possam conferir as anotações do mapa 

da cidade visto na primeira aula e, se possível, com o do próprio bairro. Eles podem criar legendas 

específicas para representar aspectos que julguem interessantes. Também é essencial que utilizem 

réguas e tentem fazer os cálculos de escala. Todos os alunos participarão desta atividade – não 

apenas aqueles que fizeram os croquis e as medições. Para isso, organize-os em grupos com uma 

composição diferente daquela feita no dia da visita. 

Semana 4 – Análise das condições do espaço observado e discussão sobre as possibilidades 

de melhoria (2 aulas) 

Nas aulas seguintes, os alunos farão as análises das entrevistas e das anotações feitas sobre 

as condições observadas no espaço. É importante ressaltar que todos deverão participar desta 

atividade e não apenas os alunos que estiveram diretamente envolvidos com as tarefas no dia da 

visita. A análise deve ajudar a levantar uma reflexão sobre as alterações feitas pelo ser humano no 

espaço das cidades. Peça que façam listas ou quadros para sintetizar as observações e sugira que 

destaquem pontos que chamaram a atenção nas observações e nas entrevistas. Para organizar os 

trabalhos, pode-se dividir a turma em grupos e atribuir um aspecto específico para cada um dos 

grupos sintetizar – decida com eles, previamente, quais seriam os aspectos mais interessantes com 

base nas experiências vivenciadas. Nesta etapa, a memória também é um recurso que deve ser 

considerado, uma vez que algum aluno pode se lembrar de certa informação relevante e que não foi 

mencionada ainda por nenhum outro. 

Em uma próxima aula, peça a cada aluno que, individualmente, escreva um texto apontando 

os problemas que notou no espaço analisado e quais as melhorias que gostaria que fossem 

implementadas. Em seguida, discuta brevemente com os alunos cada uma delas, ponderando a 

viabilidade. Explique a eles que, fundamentados nessas ideias, deverão, na próxima etapa, 

representar o espaço com as melhorias que gostariam de ver. É importante fazê-los perceber que 

existem melhorias viáveis no mundo real (como ter mais áreas verdes no bairro) e outras que não 

são (como ter carros voadores). Feita esta distinção, a turma pode optar por representar o espaço de 

maneira mais realista ou mais fantasiosa. 

Semana 5 – Confecção de duas maquetes (2 aulas) 

Providencie cartolinas, réguas, tesouras com pontas arredondadas, tintas, canetinhas 

coloridas, colas e fitas adesivas para esta etapa final do projeto. Divida a turma em dois grupos. Eles 

farão as maquetes da parte do bairro que representaram no mapa feito na terceira etapa do projeto, 

e um dos grupos fará a maquete do espaço conforme foi observado e o outro fará a maquete do  

mesmo espaço, porém com as melhorias que os alunos gostariam de ver implementadas nele. Eles 
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deverão construir os sólidos geométricos para representar os prédios e, portanto, é importante  

relembrar a planificação da superfície dos sólidos. Deixe que explorem a criatividade na execução 

desta atividade, utilizando tinta e canetinhas coloridas para os detalhes da representação. 

Depois de prontas, é importante que as maquetes sejam expostas em algum local com uma 

circulação significativa de pessoas, como na escola ou em algum local público – a prefeitura ou a 

biblioteca municipal, por exemplo. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação deverá levar em consideração como os alunos interagem e trabalham em equipe, 

já que essas são habilidades fundamentais no projeto. Deverá considerar a produção escrita 

individual, a capacidade de resolver os problemas práticos, as medições e os cálculos apresentados, 

bem como as construções dos sólidos e das maquetes. Uma autoavaliação final também é uma ótima 

alternativa para que eles reflitam sobre as próprias produções e as respectivas posturas durante  

o trabalho. 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

LOPES, Claudivan Sanches; PONTUSCHKA, Nídia Nacib. Estudo do meio: teoria e 

prática. Geografia (Londrina), v. 18, n. 2, p. 173-191, 2009. Disponível em: 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/geografia/article/view/2360/3383 

IANSE, Mariza Pereira; MARTINS, Márcio André. Modelagem matemática na 

construção de maquetes. Cadernos PDE, Curitiba, 2013. Disponível em: 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_

pde/2013/2013_unicentro_mat_artigo_mariza_pereira_ianse.pdf 
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