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Relação de Euler em prismas e pirâmides 

Público-alvo: 6o ano 

Duração: 4 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Capítulo 3  

 

Relevância para a aprendizagem 

A Geometria espacial e os sólidos geométricos são objetos de estudo desde a Antiguidade. 

Estão representados em inúmeras situações do cotidiano, como em uma simples caixa de leite ou em 

grandes construções arquitetônicas, por exemplo, os arranha-céus ou os enormes estádios 

poliesportivos. Dessa forma, dada a importância do assunto, é necessário introduzir seus princípios 

básicos em sala de aula. 

Na aula 1, serão estudadas as relações entre vértices, faces e arestas de 7 sólidos geométricos, 

verificando a veracidade da fórmula de Euler. Nas aulas 2 e 3, os alunos serão incentivados a classificar 

esses sólidos de acordo com as 3 características aqui citadas. O octaedro regular será estudado na aula 

4, além de serem introduzidos sólidos de Platão. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Ampliar o conhecimento e a percepção acerca dos sólidos geométricos.  

• Refletir sobre os atributos dos poliedros, em especial de pirâmides e prismas.  

• Estudar a relação de Euler em diferentes sólidos geométricos. 

• Reconhecer sólidos de Platão com base em suas propriedades. 

 

Material necessário 

• Cartolinas com o desenho de sólidos no formato de cubo, paralelepípedo, prisma de base 
hexagonal regular, tetraedro, pirâmides de base quadrada e de base hexagonal regular, 
além de uma esfera (pode ser uma bola de futebol) e um tubo cilíndrico. 

• Cola. 

• Tesoura de pontas arredondadas. 

• Moldes de pirâmides de base quadrada e faces laterais equiláteras. 
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Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Prismas e pirâmides: planificações  

e relações entre seus elementos 

(vértices, faces e arestas). 

(EF06MA17) Quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices, faces e 

arestas de prismas e pirâmides, em função do seu polígono da base, para resolver 

problemas e desenvolver a percepção espacial. 

Diferentes tipos de representação de 

informações: gráficos e fluxogramas. 

(EF06MA34) Interpretar e desenvolver fluxogramas simples, identificando as relações 

entre os objetos representados (por exemplo, posição de cidades considerando as 

estradas que as unem, hierarquia dos funcionários de uma empresa etc.). 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Estudando prismas e pirâmides 

Duração: 50 minutos 
Local: sala de aula 
Organização dos alunos: em duplas 
Recursos e/ou material necessário: cartolinas com o desenho de sólidos nos seguintes formatos: cubo, paralelepípedo, 
prisma de base hexagonal regular, tetraedro, pirâmides de base quadrada e de base hexagonal regular, além de uma 
esfera (pode ser uma bola de futebol) e um tubo cilíndrico 

Inicie a aula organizando os alunos em duplas e proponha as seguintes questões motivadoras: 

• O que são sólidos geométricos? 

• O que é um poliedro? 

• O que são arestas, vértices e faces de um sólido geométrico? 

Cole na lousa as cartolinas com os desenhos de sólidos. Se preferir e for possível, reproduza as 

figuras com o auxílio de um projetor. Faça uma breve explicação sobre o que são vértices, arestas e 

faces e, no final, apresente aos alunos os poliedros (sólidos com faces planas e poligonais. Uma relação 

interessante que pode ser usada é a origem do nome: POLI = muitos, vários; EDRO = face). Em seguida, 

mostre a eles um cilindro e uma esfera e pergunte se são poliedros. Durante o debate, deixe que eles 

levantem hipóteses e, ao final, ajude-os a concluir que esses sólidos não são poliedros. Destaque ainda 

que o cilindro possui duas faces compostas de polígonos, mas sua superfície lateral não é plana, é 

arredondada; pelo mesmo raciocínio, a esfera também é arredondada. 

Incentive os alunos a descobrir as diferenças entre prisma e pirâmide: o prisma possui duas 

faces planas paralelas (bases), enquanto a pirâmide possui uma única base e suas arestas laterais 

concorrem para um ponto denominado vértice da pirâmide. Diga aos alunos que existem muitos tipos 

de prisma e de pirâmide, mas que serão trabalhados apenas 7 deles. Em seguida, solicite a eles a 

produção do quadro abaixo e incentive-os a preencher as células em cinza. 
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  Figura 
Vértices 

(V) 
Faces 

(F) 
Arestas 

(A) 
V + F – A 

Número de 
lados do 

polígono da 
base (X) 

PRISMAS 

Cubo 

Avits Estúdio Gráfico/ 
Arquivo da editora

 

 

8 6 12 2 4 

Paralelepíped
o reto-

retângulo 

Avits Estúdio Gráfico/ 
Arquivo da editora

 

 

8 6 12 2 4 

Base 
triangular 

regular 

Avits Estúdio Gráfico/ 
Arquivo da editora

 

 

6 5 9 2 3 

Base 
hexagonal 

regular 

Avits Estúdio Gráfico/ 
Arquivo da editora

 

 

12 8 18 2 6 

PIRÂMIDES 
Base 

triangular 
regular 

Avits Estúdio Gráfico/ 
Arquivo da editora

 

 

4 4 6 2 3 
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Após a apresentação de todos os valores, peça aos alunos que efetuem o cálculo V + F – A para 

cada um dos sólidos do quadro e pergunte, ao final, se existe alguma particularidade nos resultados, 

alguma regularidade. A turma deve perceber que o resultado da expressão sempre resulta 2. Essa 

relação (V + F – A = 2) foi descoberta no século XVIII pelo matemático Leonhard Euler. 

 

Aulas 2 e 3 – Fluxograma dos sólidos estudados  

Duração: 50 minutos para cada aula 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: em pequenos grupos 

Recursos e/ou material necessário: lápis, borracha e caderno 

Inicie a aula organizando os alunos em pequenos grupos de 4 integrantes, de preferência 

unindo as duplas da atividade anterior de duas em duas. Retome o quadro construído na aula anterior, 

pedindo aos grupos que preencham a última coluna com o número de lados do polígono da base (X). 

Em seguida, peça que procurem padrões que relacionam esse número ao número de faces, vértices e 

arestas de cada prisma e pirâmide. Veja alguns padrões que podem ser observados: 

Para os prismas, com polígono da base composto de X lados: 

1. O número de faces é sempre X + 2, pois há X faces laterais mais 2 faces nas bases. 

2. O número de vértices é 2X, pois há 2 faces paralelas com X vértices em cada uma delas. 

3. O número de arestas é sempre 3X, pois as duas bases possuem X lados cada uma e há mais 
X arestas laterais. 

 

Base quadrada 

Avits Estúdio Gráfico/ 
Arquivo da editora

 

 

5 5 8 2 4 

Base 
hexagonal 

regular 
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Arquivo da editora

 

 

7 7 12 2 6 
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Para as pirâmides, com polígono da base composto de X lados: 

1. O número de faces é sempre X + 1, pois há X faces laterais e a face da base. 

2. O número de vértices também é X + 1, pois há uma face da base com X vértices, além do 
vértice da pirâmide. Dessa forma, conclui-se que o número de faces é igual ao número 
de vértices. 

3. O número de arestas é sempre 2X, pois a base possui X lados e há mais X arestas laterais. 

É importante que os alunos descubram essas características discutindo em grupo e depois 

socializem as descobertas com o restante da turma. Esse exercício mental os auxiliará a relacionar Álgebra 

e Geometria. Só apresente alguma relação para a turma caso nenhum grupo consiga descobri-la. 

Em seguida, será construído um fluxograma com a classificação dos prismas e das pirâmides 

estudados. Retome alguns fluxogramas vistos em aula e apresente, na lousa, um que mostre algum 

tema de interesse comum para eles. Dê instruções sobre o formato para ajudar os alunos a se 

concentrar no aspecto geométrico do exercício. Deve-se desenhar um retângulo arredondado com o 

nome do fluxograma, as perguntas devem ser colocadas em losangos e as informações ou “respostas” 

em retângulos. 

Deixe que os alunos elaborem, então, perguntas para que seja possível classificar todos os 

sólidos do quadro de forma precisa. Veja algumas questões que podem ajudá-los: 

• Cite uma diferença entre prismas e pirâmides, observando o número de faces, vértices 
e arestas. 

• Dados os 4 prismas estudados, como é possível dividi-los em 2 grupos de 2 sólidos? E como 
separar os 2 de cada grupo? 

• Como diferenciar o cubo do paralelepípedo? 

• Como diferenciar um prisma de base triangular regular de um prisma de base hexagonal 
regular? 

• Em relação às 3 pirâmides estudadas, como separá-las em 2 grupos? E como diferenciar 
as 2 pirâmides restantes? 
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Sugira às duplas que reflitam um pouco sobre as perguntas para a elaboração do fluxograma. 

Pergunte aos alunos se o fluxograma facilitou o entendimento sobre as diferenças de cada um dos 

7 sólidos estudados e levante uma discussão com eles em torno de diferenças que possam ter surgido 

em cada um dos fluxogramas. 

 

Aula 4 – Poliedros de Platão 

Duração: 50 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: em duplas 

Recursos e/ou material necessário: cartolina com molde de duas pirâmides de base quadrada, tesoura de pontas 

arredondadas e cola. 

Inicie a aula conversando com os alunos sobre os poliedros de Platão. Explique a eles que são 

poliedros em que: 

• as faces têm o mesmo número de arestas; 
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• os vértices recebem o mesmo número de arestas;  

• vale a relação de Euler V + F – A = 2.  

Questione-os sobre quantos sólidos geométricos satisfazem essas características; ao final, 

conte que Platão descobriu que há apenas 5 tipos de sólidos geométricos e apresente-os a eles. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

O cubo e o paralelepípedo (que são hexaedros) e o tetraedro são provavelmente os exemplos 

mais conhecidos dos alunos, pois foram estudados nas últimas aulas. 

Em seguida, organize os alunos em duplas e distribua uma tesoura de pontas arredondadas, 

cola e duas folhas com o molde para cada dupla. O molde deve ser da superfície de uma pirâmide de 

base quadrada (que não é um poliedro de Platão, mas servirá para montar um octaedro de Platão), 

como o mostrado na figura a seguir. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 
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Peça a cada aluno da dupla que recorte um molde e monte a pirâmide, utilizando a tesoura e 

a cola. Depois de montadas as duas pirâmides, solicite aos alunos que contem quantos vértices, faces 

e arestas há em cada uma e conclua com eles que são 5 vértices, 5 faces e 8 arestas (perceba que a 

relação de Euler é obedecida, pois V + F – A = 5 + 5 – 8 = 2).  

Peça aos alunos que colem as bases das pirâmides, formando um octaedro de Platão. Pergunte 

novamente quantos vértices, faces e arestas tem esse novo sólido geométrico (são 6 vértices, 8 faces 

e 12 arestas). Discuta, então, o aumento de vértices, faces e arestas ao unir os 2 sólidos, e relacione 

esses valores com a pirâmide analisada anteriormente: por que aumentou apenas 1 vértice, 3 faces 

e 4 arestas? 

Encerre a aula testando a relação de Euler no octaedro que eles montaram. É importante que 

os alunos compreendam que a fórmula é válida para todos os poliedros de Platão. Discuta isso com os 

alunos, pedindo que socializem os novos conhecimentos e o que foi observado. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Os alunos devem ser avaliados ao longo de todas as atividades propostas. Verifique a maneira 

como se relacionam em duplas ou grupos, se conseguem perceber o número de vértices, faces e 

arestas de um sólido e preencher o quadro proposto, se notam propriedades necessárias na 

construção do fluxograma e se conseguem montar os sólidos relacionando-os às suas características. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Quantos vértices, faces e arestas possuem um prisma e uma pirâmide de base pentagonal?  
Verifique a relação de Euler para ambos os sólidos. 

2. O cubo, um dos sólidos de Platão, possui 6 faces formadas por quadrados. Quantas arestas e 
quantos vértices ele possui? 

 

Gabarito das questões 

1. Prisma: V = 10, F = 7 e A = 15. 

10 + 7 – 15 = 2 

Pirâmide: V = 6, F = 6 e A = 10. 

6 + 6 – 10 = 2 

2. A = 12 e V = 8. 


