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No plano de desenvolvimento, há várias sugestões de atividades que poderão favorecer a 

construção do planejamento pedagógico em cada uma das etapas, desde a identificação dos objetos 

de conhecimento e habilidades a serem desenvolvidos em cada bimestre até a avaliação. Lembramos 

que são sugestões, portanto, podem e devem ser adaptadas sempre que necessário, de acordo com 

a turma de alunos.  

Explore as imagens da página de abertura do capítulo e incentive a participação de todos os 

alunos. Peça que relatem o que conhecem sobre cada assunto, as possíveis curiosidades e criem 

inferências sobre o que será explorado. O objetivo, em alguns capítulos, será sistematizar os 

conhecimentos explorados e, em outros, ampliá-los. 

Neste bimestre, as explorações envolvendo grandezas (comprimento, massa, volume,  

temperatura, etc.), perímetros e áreas (regiões retangulares e quadradas), cálculo por aproximação 

e coleta e organização de dados serão intensificadas.  

No capítulo 8, inicialmente, serão apresentadas algumas atividades de medição de 

comprimento para retomar os estudos realizados anteriormente. O objetivo é fazer com que os 

alunos percebam que medir significa comparar, dando diferentes unidades de medida como apoio 

para este trabalho. Em seguida, são apresentadas as unidades padronizadas do Sistema Internacional 

de Unidades (SI). O texto busca resgatar conhecimentos que já foram explorados em anos anteriores 

com o intuito de revisar e sistematizar conceitos. No entanto, alguns conteúdos podem não ter sido 

explorados e devem ser discutidos com cautela para que todos possam compreendê-los. O foco no 

trabalho com medidas de comprimento estará nas unidades de medida e transformações de unidades.  

No trabalho com problemas, é importante retomar os passos para a resolução – ler e 

compreender, planejar a solução, executar o que foi planejado, verificar e responder. Esse procedimento 

já foi proposto e executado outras vezes, então procure resgatar tais conhecimentos e ações  

buscando promover a participação de toda a turma. Caso perceba dificuldades, monte duplas que 

permitam o compartilhamento de conhecimentos e dúvidas. 

Para o estudo do perímetro, vale a mesma recomendação. Os alunos já exploraram esse 

conceito e podem participar propondo algumas medições. Incentive a investigação e a criação.  

Proponha que desenhem e determinem a medida do perímetro de alguns quadrados e retângulos e 

incentive-os a concluir o que está escrito no texto do livro. Se organizarem suas conclusões em uma 

tabela, eles podem chegar às generalizações propostas, por exemplo, que a medida do perímetro do 

quadrado é igual a quatro vezes a medida do lado e a medida do perímetro do retângulo é igual a 

duas vezes a soma das medidas da largura e do comprimento. 

Logo depois de resgatar e organizar os conhecimentos sobre perímetro, o livro apresenta 

atividades para sistematizá-los. É interessante que os alunos possam relacionar esse assunto com 

atividades e vivências do cotidiano.  

No estudo sobre áreas, é importante observar que a relação entre a medida da área e a medida 

dos comprimentos dos lados não é linear. Proponha aos alunos que desenhem e meçam a medida do 

comprimento e a da área de algumas regiões quadradas e retangulares com dimensões próximas de 
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1 metro, utilizando metro e centímetro como unidades de medida e fazendo os cálculos e a comparação 

dos resultados. Em relação a outras unidades de área, como hectare e alqueire, é interessante resgatar 

possíveis conhecimentos e vivências dos alunos e particularidades da região onde moram.  

Além de estudar as características do cálculo da medida da área e as unidades de medida 

adequadas para expressar essas medições, é fundamental que os alunos percebam o tamanho de 

uma área que mede 1 metro quadrado, por exemplo. O livro traz algumas propostas de atividades 

neste sentido. Também é interessante que os alunos tenham a oportunidade de verificar com 

desenhos e exemplos a relação entre a medida da área e a do perímetro de regiões retangulares. 

Incentive-os a formular conclusões com base nas observações e nos experimentos. Ao desenvolver as 

atividades de cálculo de medida de área de regiões retangulares e quadradas, conforme está 

proposto no livro, os alunos devem ser incentivados a descobrir regras ou fórmulas de cálculo para a 

medida da área dessas figuras.  

Ao promover as atividades de cálculo da medida da área de outras figuras geométricas, como 

a região limitada por um paralelogramo ou triângulo, proponha aos alunos que recortem figuras e as 

manipulem de acordo com os movimentos sugeridos nas imagens do livro. Nas atividades de cálculo 

aproximado da medida de área, proponha que comparem as respostas e exponham os raciocínios 

que empregaram. Como as respostas são aproximadas, elas podem divergir um pouco, e isso deve 

ser observado. O mais importante é a justificativa para o raciocínio desenvolvido. 

Em continuidade aos estudos de sistematização e ampliação dos conhecimentos referentes a 

grandezas e medidas, os alunos farão, no capítulo 9, estudos relacionados a medidas de massa, 

volume, capacidade, tempo, temperatura, entre outras. Do mesmo modo como foi feito com as 

unidades de medida de comprimento, agora eles vão estudar as unidades de medida de outras 

grandezas do Sistema Internacional de Unidades, seus múltiplos e submúltiplos, as unidades mais 

usuais e outras que também são utilizadas em atividades do cotidiano. 

Ao estudar a grandeza volume, é essencial ressaltar como ela se relaciona com o estudo do 

cubo e suas composições com blocos retangulares. As transformações de unidades de medida 

seguem o mesmo raciocínio empregado para o m2, mas agora na relação 103, ou seja, cada unidade 

de volume é igual a 1 000 vezes a unidade imediatamente inferior. 

No estudo da grandeza capacidade, é importante destacar a unidade de medida litro, seus 

múltiplos e submúltiplos, bem como relacionar essa grandeza ao volume, destacando semelhanças e 

diferenças. Neste ponto, é necessário que a turma já perceba que os múltiplos e os submúltiplos  

de uma grandeza apresentam, em relação à nomenclatura, similaridades com outras grandezas 

(mililitro, miligrama e milímetro, por exemplo). 

A correspondência entre volume e capacidade é bastante usual em atividades que envolvem 

armazenamento de líquidos. É muito importante que os alunos compreendam essas relações e 

resolvam problemas de aplicação desse conhecimento. Se possível, proponha que construam um 

recipiente cúbico com capacidade para 1 litro e meçam o volume em centímetro cúbico e decímetro 

cúbico, bem como a capacidade em litro, para que constatem o que é ilustrado no texto. 
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Outras medidas também serão exploradas, como o tempo, que é constantemente medido 

em horas, dias, anos, etc. Como o tempo é, em geral, medido em unidades de medidas que não são 

decimais, como é o caso da relação entre horas, minutos e segundos, os alunos serão incentivados a 

desenvolver várias atividades de cálculo de intervalos de tempo com essas unidades de medida para 

perceberem a diferença e se apropriarem desse outro raciocínio. 

As medidas de temperatura também são abordadas, destacando a unidade de medida utilizada 

no Brasil, que é o grau Celsius (°C). O capítulo, ainda, apresenta a grandeza intensidade sonora com a 

unidade de medida decibel, o armazenamento de dados, a velocidade e a energia, grandezas que serão 

abordadas nos próximos anos e que devem ser apresentadas para um primeiro contato. 

São apresentados problemas que envolvem diversas abordagens com grandezas e diferentes 

unidades de medidas. Ao trabalhar com esses problemas, é importante observar se os alunos 

compreendem e identificam as situações propostas. Se necessário, promova pesquisas e rodas de conversa 

para que possam socializar os conhecimentos que têm e ampliar a compreensão dessas situações.  

Outro aspecto interessante nesse trabalho em que os conhecimentos aparecem mesclados e 

integrados com situações do cotidiano é que ele possibilita ao professor o desenvolvimento de uma 

abordagem investigativa em relação à aprendizagem que ocorreu durante o trabalho inicial com o tema. 

No capítulo 10, são propostas situações de coleta e organização de dados em que os alunos 

serão convidados a registrar esses dados em tabelas e gráficos. O trabalho com o tema Estatística 

deve abranger, além do registro de dados, sua leitura e interpretação. São apresentados termos 

específicos desse tema, como frequência, eixo e categoria, além de questões relacionadas a escalas e 

intervalos. No que diz respeito aos dados, os alunos devem observar a moda, a média aritmética e a 

mediana como elementos de análise. É essencial abrir rodas de conversa e trazer outros exemplos 

para que eles compreendam o sentido de tais elementos. Faça perguntas e intervenções para que 

possam compreender que, em determinadas situações, um ou outro desses elementos permite uma 

melhor interpretação dos dados. Em alguns casos, por exemplo, a média aritmética, sem o apoio da 

moda e da mediana, pode levar a interpretações equivocadas. 

Se possível, programe atividades no laboratório de informática (caso haja um na escola) para 

que os alunos possam explorar ferramentas de construção de gráficos e tabelas, incluindo as que são 

apresentadas no livro. 

Um aspecto importante que deve ser problematizado neste capítulo é a possibilidade de erros na 

construção de um gráfico. Como esta é uma ferramenta que permite uma leitura rápida, se houver 

distorções de escala, por exemplo, essa leitura pode ficar prejudicada ou levar a conclusões inadequadas.  

A história da Matemática deve ser utilizada em diferentes momentos. Caso haja possibilidade, 

instigue os alunos a realizar pesquisas na sala de informática (se houver) ou em equipamentos 

pessoais ou coletivos, como tablets e computadores. Livros e revistas também poderão ser 

utilizados como fontes de pesquisa. Após a coleta de dados, incentive-os a compartilhar as 

informações e descobertas com os colegas, utilizando para isso diferentes tipos de recursos. 

No final de cada capítulo, há atividades variadas e algumas leituras. É interessante verificar essas 

atividades e leituras e avaliar a possível utilização desses temas e pesquisas ao longo do bimestre.  
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Se for possível, permita a realização de experimentações envolvendo as unidades de medida, 

como a preparação de receitas culinárias ou experimentos científicos nos quais haja a necessidade de 

medir temperatura, tempo, volume, etc. 

Várias situações apresentadas no livro possibilitam um trabalho conjunto com outras áreas 

do conhecimento. Sempre que for possível, é interessante explorar projetos que permitam a 

interdisciplinaridade, assim como a integração entre as unidades temáticas (números, álgebra, 

geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística). 

A autoavaliação também é sugerida e tem como principal objetivo levar o aluno a 

acompanhar e monitorar a própria aprendizagem. Garantir estes momentos é muito importante, 

bem como criar outros que favoreçam o processo metacognitivo. 

Como pôde ser observado anteriormente, o professor será um grande mediador dos processos; 

portanto é importante, ao longo de todas as etapas, pensar nos procedimentos mais adequados para 

a turma. Durante o planejamento, é essencial verificar as indagações mais pertinentes, as possíveis 

adequações com base nas devolutivas dos alunos e as etapas a serem seguidas. 

O trabalho envolvendo momentos individuais, em duplas, em pequenos ou grandes grupos 

deve fazer parte do desenvolvimento das aulas, bem como os momentos que privilegiem a 

comunicação. Compartilhar conhecimentos, hipóteses, conjecturas, estratégias, dúvidas, dificuldades 

e conquistas poderá favorecer o desenvolvimento de competências, até mesmo as socioemocionais. 

Planejar e replanejar, tendo como fundamento as observações individuais e coletivas, deve 

ser uma prática permanente, assim como incentivar a autoavaliação dos alunos e a percepção de 

caminhos pessoais, a identificação das estratégias utilizadas e os objetivos centrais de cada atividade, 

além dos possíveis entraves e do modo de superá-los. O registro – por exemplo, o uso de tabelas e 

de pequenos relatórios descritivos – poderá favorecer esses processos e permitir uma melhor 

visualização, tanto por parte do professor, quanto do aluno. 

Lembramos que cada aluno possui uma bagagem de conhecimentos (conceituais, 

procedimentais e atitudinais) e canais de aprendizagens distintos, logo a diversidade de estratégias 

é importante e deve ser considerada no momento de planejar e executar as ações. 

Caso os alunos demonstrem dificuldade nos momentos da execução das atividades planejadas, 

é fundamental a identificação de possíveis entraves, como a falta de significado de um conceito para 

determinado aluno ou para o grupo, e, com base nessa percepção, criar modos de ressignificá-lo. 

Ofereça situações que coloquem o aluno em conflito com as condições e as percepções individuais 

(cognitivas ou emocionais), por exemplo, momentos de exposição de suas ideias ou desafios que 

exigem muitas etapas, entre outros. Assim, é possível intervir de forma mais assertiva. Lembramos que 

os alunos podem ser convidados a participar da identificação dos possíveis equívocos, desafios e 

conquistas e, desse modo, se tornarem ativos no processo de crescimento da turma. 
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Práticas de sala de aula para o desenvolvimento  

das habilidades  

 

Capítulo 8: Grandezas geométricas: comprimento, perímetro 

e área 

 

 

 Comece o capítulo retomando, com os alunos, o significado de medir, conforme proposto 

no texto de abertura. Comente que medir significa comparar e que, assim como utilizamos 

o metro para medir comprimento ou o metro quadrado para medir área, podemos 

empregar outras unidades de medida para fazer essas comparações. Abra uma roda  

de conversa para que eles possam retomar o significado de perímetro e área. Faça as 

intervenções necessárias. 

 Peça aos alunos que leiam o texto da página 244 e conversem sobre o que compreenderam 

em relação à grandeza comprimento e à unidade de medida de comprimento. Pergunte 

o que é comprimento e que unidades de medida costumamos utilizar para medi-lo. 

 Conduza as atividades da página 245 com o intuito de ajudar os alunos a perceber que 

as unidades padronizadas de medida permitem maior precisão na medição. 

 Peça aos alunos que leiam o texto da página 246 e abra uma roda de conversa para que 

compartilhem as próprias observações sobre o metro. Ressalte que ele é a unidade padrão 

de medida de comprimento no Sistema Internacional de Unidades (SI) e que há múltiplos e 

submúltiplos do metro. Em seguida, proponha alguns cálculos de transformação de 

medidas com o apoio das indicações e do quadro. 

 Proponha aos alunos que resolvam, em duplas, o problema da atividade da página 247. 

Em seguida, explore os raciocínios e as soluções adotadas. Peça que expliquem como 

pensaram para resolver o problema. Em seguida, conduza a leitura dos passos sugeridos 

no livro para que possam comparar com suas propostas. 

 A utilização de outras unidades de medida foi difundida e continua em uso para algumas 

situações, como é o caso da polegada em medida de comprimento de instrumentos e 

ferramentas, na construção civil e na indústria. Há também unidades de medida mais antigas, 

como milhas e pés, muito utilizadas em navegação. Peça aos alunos que desenvolvam as 

atividades propostas na página 250. Acompanhe o processo e, se necessário, faça intervenções. 
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Quadro 8.1 

Referência no material didático Pág. 244 –  Grandeza comprimento 

Objeto(s) de conhecimento 

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

➢ Perímetro de um quadrado como grandeza 
proporcional à medida do lado. 

Habilidade(s) 

➢  (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. 

➢  (EF06MA29) Analisar e descrever mudanças 
que ocorrem no perímetro e na área de um 
quadrado ao se ampliarem ou reduzirem, 
igualmente, as medidas de seus lados, para 
compreender que o perímetro é proporcional 
à medida do lado, o que não ocorre com a área. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Compreender o significado de perímetro e área. 

➢ Compreender o significado de medir. 

➢ Perceber a diferença entre grandeza e 
unidade de medida. 

➢ Perceber a necessidade de padronização das 
unidades de medida. 

➢ Conhecer a unidade padrão de medida de 
comprimento no Sistema Internacional de 
Unidades (SI), seus múltiplos e submúltiplos. 

➢ Conhecer outras unidades de medidas de 
comprimento usuais no dia a dia. 

 

Como avaliar: 

➢ Proponha aos alunos que realizem algumas 
transformações de medidas de comprimento 
apoiando-se nas indicações e no quadro da 
página 250. Comece com um valor unitário e 
proponha outros. Se necessário, retome as 
multiplicações e divisões por 10, 100 e 1 000. 

 

 

 Conduza a leitura do texto das páginas 251 e 252 para que os alunos possam 

compreender o significado de perímetro e relacioná-lo à ideia de contorno. Partindo 

dessa premissa, conduza uma discussão para ajudá-los a relacionar a grandeza à  

sua medida. 
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 Incentive os alunos a elaborar uma fórmula para o cálculo da medida do perímetro do 

quadrado. Peça que observem o quadro de medidas do perímetro de um quadrado da 

página 252 e que compartilhem possíveis soluções para seu cálculo. Em seguida, faça o 

mesmo para o cálculo da medida do perímetro de um retângulo. Incentive-os a refletir 

sobre os padrões observados na medida do perímetro do retângulo em situações de  

ampliação e redução das medidas dos lados. 

Quadro 8.2 

Referência no material didático 
Pág. 251 – Grandeza perímetro 

➢ Ideia de perímetro 

Objeto(s) de conhecimento 
➢ Perímetro de um quadrado como grandeza 

proporcional à medida do lado. 

Habilidade(s) 

➢ (EF06MA29) Analisar e descrever mudanças  
que ocorrem no perímetro e na área de um 
quadrado ao se ampliarem ou reduzirem, 
igualmente, as medidas de seus lados, para 
compreender que o perímetro é proporcional  
à medida do lado, o que não ocorre com a área. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Compreender a ideia de perímetro. 

➢ Compreender a ideia de medida de 
perímetro. 

➢ Calcular a medida do perímetro de alguns 
polígonos. 

 

Como avaliar: 

➢ Proponha aos alunos que desenhem 
quadrados e retângulos com diferentes 
comprimentos de lado e calculem os 
respectivos perímetros. Incentive-os a refletir 
sobre o “comportamento” das medidas dos 
perímetros e da relação dessas medidas com 
as medidas dos lados. Ao final, peça que 
compartilhem as percepções que tiveram. 

 

 

 Peça aos alunos que leiam o texto da página 254 e ajude-os a compreender a ideia de 

área e medida de área. Em seguida, acompanhe-os nas atividades propostas. Abra uma 

roda de conversa para que eles comentem a atividade 39, da página 256, e tirem uma 

conclusão em relação ao significado de medida de área. 

 Peça aos alunos que leiam o texto da página 257 e chame a atenção para a relação entre 

os múltiplos e os submúltiplos do metro quadrado (m2). Proponha que realizem alguns 

cálculos de medida de área com valores menores e o apoio da malha quadriculada. Por 

exemplo, um retângulo de 2 m × 3 m terá como medida de área 6 m2. Podemos 
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representar cada metro com um lado do quadradinho da malha quadriculada e, em 

seguida, transformar cada metro em 100 cm. Dessa forma, faremos o cálculo de 

200 cm × 300 cm para obter 60 000 cm2 de área. Compare esses valores com o cálculo 

proposto no quadro de relação entre múltiplos e submúltiplos do m2 da página 258. Em 

seguida, proponha que comparem esse cálculo com os cálculos de 3,5 m2 e 378,1 dm2 

(decímetro quadrado) propostos no livro. 

 Mostre o quadro de múltiplos e submúltiplos do metro quadrado, visto na página 258, e 

as demais unidades de medidas de área apresentadas e abra uma roda de conversa para 

que os alunos tenham oportunidade de trocar conhecimentos e experiências que 

estejam adquirindo. Acompanhe-os nas atividades propostas nas páginas 258 e 259 e 

faça intervenções para promover a compreensão do tema. 

 Incentive os alunos a criar uma fórmula de cálculo da medida de área de uma região 

quadrada partindo da informação sobre o cálculo da área de uma região retangular. Em 

seguida, peça que observem o quadro de medidas em uma região quadrada da página 

261. Chame a atenção para a relação entre a medida de comprimento do lado do 

quadrado e a medida da área da região quadrada correspondente e proponha que façam 

outras simulações para verificar a informação. Sugira, em seguida, as atividades do 

“Explorar e descobrir” e abra uma roda de conversa para que compartilhem as 

respectivas conclusões.  

 Solicite que os alunos recortem dois paralelogramos conforme as ilustrações da página 263 

do livro. Um deles será mantido como o original e o outro será recortado para compor o 

retângulo. Incentive-os a determinar a fórmula de cálculo da área da região limitada pelo 

paralelogramo com base na atividade. Pergunte se a área do retângulo formado após o 

recorte é igual à área do paralelogramo original e como é possível calcular a área de um e 

de outro. Em seguida, peça que desenvolvam as atividades propostas. 

 Proponha aos alunos que recortem dois triângulos congruentes, conforme a ilustração da 

página 264 do livro. Incentive-os a montar um paralelogramo com esses dois triângulos. Em 

seguida, pergunte como podem calcular a área da figura formada e qual é a relação entre a 

área dessa figura e a área da região triangular original. Em seguida, instigue-os a descobrir 

uma fórmula de cálculo da área da região triangular. Faça o mesmo com o triângulo 

retângulo e com o trapézio. Depois, peça que desenvolvam as atividades propostas. 

Quadro 8.3 

Referência no material didático Pág. 254 – Grandeza área 

Objeto(s) de conhecimento 

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

➢ Perímetro de um quadrado como grandeza 
proporcional à medida do lado. 
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Habilidade(s) 

➢ (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. 

➢ (EF06MA29) Analisar e descrever mudanças 
que ocorrem no perímetro e na área de um 
quadrado ao se ampliarem ou reduzirem, 
igualmente, as medidas de seus lados, para 
compreender que o perímetro é proporcional 
à medida do lado, o que não ocorre com a área. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Associar uma superfície à grandeza área. 

➢ Conhecer outras medidas de área. 

➢ Conhecer medidas padronizadas de área. 

➢ Compreender o significado de medida de área. 

➢ Compreender e operar com múltiplos e 
submúltiplos do metro. 

➢ Estabelecer uma regra de cálculo da medida 
de área de uma região retangular. 

➢ Estabelecer uma regra de cálculo da medida 
de área de uma região quadrada. 

➢ Perceber que a relação entre medida de 
comprimento de lado e medida de área não  
é proporcional. 

➢ Compreender a fórmula de cálculo da área  
de paralelogramos, triângulos e trapézios. 

 

Como avaliar: 

➢ Se possível, traga o Tangram para a sala de 
aula e proponha que comparem as áreas das 
peças que o compõem. 

➢ Acompanhe os alunos no desenvolvimento 
das atividades e observe se relacionam o que 
aprenderam com as situações propostas. 
Verifique se mobilizam esses conhecimentos 
para resolver os problemas. 

➢ Proponha aos alunos que desenhem diferentes 
regiões quadradas e retangulares em malha 
quadriculada e preencham um quadro com as 
medidas de comprimento de lado e de área de 
cada uma delas. Observe se identificam as 
dimensões de uma região retangular ou 
quadrada e a relação não proporcional entre a 
medida de lado e a medida de área. 

➢ Proponha aos alunos que recortem diferentes 
figuras de paralelogramos, triângulos e 
trapézios. A utilização de malha quadriculada 
pode facilitar essa tarefa. Em seguida, incentive-
os a calcular a medida de área dessas figuras 
utilizando as fórmulas que estão no livro. 
Depois, peça que recortem outras figuras 
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semelhantes para sobrepor a essas e reproduzir 
esses movimentos. Acompanhe-os durante a 
atividade e observe quais conhecimentos são 
mobilizados na resolução dos desafios. 

 

 

 Peça aos alunos que resolvam os problemas propostos na página 265. Acompanhe-os na 

resolução e observe se mobilizam os conhecimentos apresentados ao longo do capítulo. 

 Proponha aos alunos que resolvam os problemas relacionados ao cálculo da medida de 

área e de perímetro em situações com planta baixa da página 267. Leve para a sala 

outras situações do cotidiano relacionadas ao tema para um debate. Em algumas dessas 

situações, o uso da calculadora é recomendado porque os cálculos podem ser muito 

trabalhosos e o objetivo principal da atividade é a compreensão da situação. 

 Realize a sequência didática “Perímetros, áreas, escalas e planta baixa”. 

Quadro 8.4 

Referência no material didático 
Pág. 265 – Outras situações envolvendo as grandezas 
perímetro e área 

Objeto(s) de conhecimento 

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

➢ Plantas baixas e vistas aéreas. 

Habilidade(s) 

➢ (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. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Resolver problemas que envolvam medidas 
de área. 

➢ Resolver problemas que envolvam medidas 
de perímetro. 

➢ Relacionar conhecimentos de cálculo de 
medida de área e de perímetro com 
representação e interpretação de planta baixa. 

➢ Utilizar a calculadora para realizar os cálculos 
de área de planta baixa. 

➢ Compreender a representação matemática 
de escalas. 

➢ Compreender a representação gráfica em escala. 
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Como avaliar: 

➢ Proponha aos alunos que façam alguns 
desenhos de planta baixa em escalas 
diferentes e indiquem essas escalas e as 
medidas correspondentes no desenho. 

 

Capítulo 9: Outras grandezas e medidas 

 
 Abra o capítulo com a leitura do texto da página 273 e uma roda de conversa para que os 

alunos possam compartilhar conhecimentos, experiências e hipóteses. Acompanhe o 

movimento e faça intervenções para explorar os assuntos e conduzir o aprendizado ao 

que será trabalhado no capítulo. 

 Solicite que observem a gravura da balança da página 274 e respondam às perguntas, 

explicando, aos que não conhecem, como funciona uma balança desse tipo. 

 Apresente aos alunos a unidade padrão de massa no Sistema Internacional de Unidades 

e seus múltiplos e submúltiplos mais usuais. Em relação à transformação de gramas para 

outros múltiplos e submúltiplos, é interessante que eles relacionem o processo com o 

que já viram em relação às medidas de comprimento. Peça que façam as atividades da 

página 276  em duplas. 

 Peça aos alunos que observem o quadro de medalhas de ouro dos Jogos Olímpicos da 

página 277 e respondam às questões. Acompanhe-os na atividade e faça intervenções 

para ampliar a compreensão do assunto. 

 Realize a sequência didática “Matemática da reciclagem”. 

Quadro 9.1 

Referência no material didático Pág. 274 – Grandeza massa 

Objeto(s) de conhecimento 

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

Habilidade(s) 

➢ (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. 
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Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Conhecer a unidade padrão de medida de 
massa no Sistema Internacional de Unidades 
(SI), seus múltiplos e submúltiplos. 

➢ Resolver problemas envolvendo medidas de 
volume. 

 

Como avaliar: 

➢ Proponha aos alunos que façam 
transformações de algumas medidas de 
massa para outros múltiplos e submúltiplos, 
utilizando o quadro da página 275. 
Acompanhe-os e faça intervenções para 
favorecer a compreensão dos cálculos. 

 

 

 Proponha a leitura do texto da página 279 e, se possível, leve material manipulável 

para que os alunos possam representar as situações das ilustrações com cubos com o 

objetivo de formar diferentes volumes. Em seguida, peça que resolvam as atividades 

propostas. 

 Solicite aos alunos que leiam o texto da página 280 e promova analogias com as 

unidades estudadas anteriormente. É interessante que percebam que, para medidas de 

comprimento, as transformações ocorrem de 10 vezes em 10 vezes; para medidas de 

área, cada transformação é igual a 100 vezes a unidade imediatamente inferior; e, em 

relação ao volume, cada unidade de medida é igual a 1 000 vezes a unidade 

imediatamente inferior. Incentive-os a compartilhar essas conclusões. Proponha que 

façam algumas transformações utilizando essa relações e o quadro de múltiplos e 

submúltiplos da página 281. Em seguida, peça que resolvam as atividades. Acompanhe-

os durante as atividades e faça intervenções, se necessário. 

Quadro 9.2 

Referência no material didático Pág. 279 – Grandeza volume 

Objeto(s) de conhecimento 

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

Habilidade(s) 

➢ (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. 
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Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Conhecer a unidade padrão de medida de 
volume no Sistema Internacional de Unidades 
(SI), seus múltiplos e submúltiplos. 

➢ Resolver problemas envolvendo medidas de 
volume. 

 

Como avaliar: 

➢ Proponha aos alunos que façam transformações 
de algumas medidas de volume para outros 
múltiplos e submúltiplos, utilizando o quadro. 
Acompanhe-os e faça intervenções para 
favorecer a compreensão dos cálculos. 

 

 

 Proponha aos alunos que leiam o texto da página 282 e incentive-os a compartilhar 

hipóteses e conclusões. Pergunte o que aprenderam a respeito dos conceitos de volume 

e capacidade pela leitura do texto. Em seguida, peça que resolvam as atividades 

propostas. Solicite que realizem os experimentos sugeridos nas atividades 20 e 22. 

 Peça aos alunos que leiam o texto da página 283 e compartilhem hipóteses e conclusões. 

Incentive-os a relacionar as informações com os estudos anteriores. Peça que resolvam 

algumas transformações de medidas de capacidade utilizando o quadro de múltiplos e 

submúltiplos. Em relação ao item “Você sabia?”, pergunte se identificam alguma situação em 

que se utiliza o galão como unidade de medida. Em seguida, peça que resolvam as atividades 

da pág. 284.  

Quadro 9.3 

Referência no material didático Pág. 282 – Grandeza capacidade 

Objeto(s) de conhecimento 

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

Habilidade(s) 

➢ (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. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Conhecer a unidade padrão de medida de 
capacidade no Sistema Internacional de 
Unidades (SI), seus múltiplos e submúltiplos. 

➢ Resolver problemas envolvendo medidas de 
capacidade. 



 

 

Material Digital do Professor 

Matemática – 6º ano 

4º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Como avaliar: 

➢ Proponha aos alunos que façam 
transformações de algumas medidas de 
capacidade para outros múltiplos e 
submúltiplos, utilizando o quadro de 
múltiplos e submúltiplos. Acompanhe-os  
e faça intervenções para favorecer a 
compreensão dos cálculos. 

 

 

 Peça aos alunos que leiam o texto da página 285 e incentive-os a compartilhar experiências 

e conhecimentos. Proponha que realizem o cálculo de intervalo sugerido e chame a 

atenção para o fato de que o sistema de medição de horas não é decimal. Assim, é 

recomendável que esses cálculos sejam feitos por decomposição, separadamente. Em 

seguida, peça que desenvolvam as atividades propostas. 

 Após realizarem a leitura do texto “Medir intervalos de tempo nem sempre foi fácil”, da 

página 286, peça aos alunos que resolvam as questões propostas em duplas. São 

questões de raciocínio lógico, e eles podem compartilhar hipóteses para resolvê-las. 

 Solicite aos alunos que leiam o texto da página 287 e compartilhem experiências e 

conhecimentos em relação ao tema. Em seguida, peça que desenvolvam as atividades das 

páginas 287 e 288. Observe se compreendem as informações constantes nas atividades. 

Faça intervenções para promover a leitura dos dados e a resolução das atividades. 

 Promova a leitura do texto “Aquecimento global” da página 289 e incentive os alunos a 

compartilhar conhecimentos e experiências em relação ao tema. 

 Proponha aos alunos que leiam o texto sobre intensidade sonora da página 290 e 

observem os dados da atividade 42. Em seguida, peça que elaborem um problema para o 

colega resolver. Organize-os em duplas para desenvolver a atividade. Isto permitirá que 

compartilhem hipóteses e experiências. 

 Proponha aos alunos que leiam o texto sobre armazenamento de dados na informática 

da página 291 e discutam sobre o assunto, utilizando mídias presentes em celulares, 

tablets e computadores como exemplo. 

 Incentive os alunos a conversar sobre situações que envolvam medidas de velocidade, 

destacando a velocidade máxima que pode atingir diferentes meios de transportes. 

 Incentive os alunos a colocar em prática os conhecimentos que foram trabalhados ao 

longo do capítulo para comparar medidas de massa e altura. Também será importante 

que utilizem conhecimentos relacionados a frações e decimais. Proponha a realização do 

jogo “Quem é mais alto? Quem é mais pesado?” da página 293, circule pela sala de aula 
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para observar as ações dos alunos e fazer intervenções, se necessário. Depois do jogo, 

promova a socialização de algumas situações que podem ampliar a compreensão do assunto. 

 Incentive os alunos a resolver as situações e problemas propostos nas páginas 294 e 295 

em duplas. Há situações que exigem que eles mobilizem conhecimentos trabalhados em 

diferentes momentos do curso. Assim, pode ser produtivo que compartilhem tentativas e 

argumentem as respectivas propostas de solução. 

Quadro 9.4 

Referência no material didático Pág. 285 – Mais grandezas 

Objeto(s) de conhecimento 

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

➢ Leitura e interpretação de tabelas e gráficos 
(de colunas ou barras simples ou múltiplas) 
referentes a variáveis categóricas e variáveis 
numéricas. 

Habilidade(s) 

➢ (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. 

➢ (EF06MA32) Interpretar e resolver situações 
que envolvam dados de pesquisas sobre 
contextos ambientais, sustentabilidade, 
trânsito, consumo responsável, entre outros, 
apresentadas pela mídia em tabelas e em 
diferentes tipos de gráficos e redigir textos 
escritos com o objetivo de sintetizar conclusões. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Identificar situações que envolvam medida de 
intervalos de tempo em horas e minutos. 

➢ Realizar cálculos de intervalo de tempo em 
horas e minutos. 

➢ Conhecer unidades usuais de medida de 
temperatura. 

➢ Identificar situações que envolvam a medida 
de temperatura. 

➢ Realizar cálculos que envolvam medidas de 
temperatura. 

➢ Ler e interpretar informações em tabelas e 
gráficos de coluna. 

➢ Conhecer unidades de medida de intensidade 
sonora. 

➢ Conhecer unidades de medida de 
armazenamento de dados. 

➢ Reconhecer a velocidade e a energia como 
grandezas. 
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Como avaliar: 

➢ Acompanhe os alunos nas atividades e 
observe se mobilizam seus conhecimentos 
durante a resolução. 

➢ Acompanhe os alunos nas atividades e observe 
como desenvolvem cada atividade e que 
estratégias utilizam na resolução dos problemas. 

 

Capítulo 10: Probabilidade e pesquisa estatística 
 

 

 Comece o capítulo promovendo uma conversa entre os alunos sobre o registro de dados 

de uma pesquisa. Em seguida, peça que observem a tabela e o gráfico com os dados de 

uma gincana em que foram arrecadadas latinhas de alumínio e respondam às questões 

propostas da página 299. 

 Peça que respondam as questões da página 300 do livro. Durante a atividade, promova a 

utilização dos termos equiprovável, espaço amostral, probabilidade. São termos novos e os 

alunos precisarão atribuir significado a eles. Em seguida, solicite que resolvam as atividades 

da página 301 e acompanhe os raciocínios desenvolvidos por eles. 

Quadro 10.1 

Referência no material didático Pág. 300 – Probabilidade 

Objeto(s) de conhecimento 

➢ Leitura e interpretação de tabelas e gráficos 
(de colunas ou barras simples ou múltiplas) 
referentes a variáveis categóricas e variáveis 
numéricas. 

➢ Cálculo de probabilidade, como a razão entre 
o número de resultados favoráveis e o total 
de resultados possíveis em um espaço 
amostral equiprovável. 

➢ Cálculo de probabilidade por meio de  
muitas repetições de um experimento 
(frequências de ocorrências e probabilidade 
frequentista). 

Habilidade(s) 

➢ (EF06MA30) Calcular a probabilidade de um 
evento aleatório, expressando-a por número 
racional (forma fracionária, decimal e 
percentual) e comparar esse número com  
a probabilidade obtida por meio de 
experimentos sucessivos.  

➢ (EF06MA31) Identificar as variáveis e suas 
frequências e os elementos constitutivos (título, 
eixos, legendas, fontes e datas)  
em diferentes tipos de gráfico. 
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➢ (EF06MA32) Interpretar e resolver situações 
que envolvam dados de pesquisas sobre 
contextos ambientais, sustentabilidade, 
trânsito, consumo responsável, entre outros, 
apresentadas pela mídia em tabelas e em 
diferentes tipos de gráficos e redigir textos 
escritos com o objetivo de sintetizar conclusões. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Ler e interpretar dados em tabelas e gráficos. 

➢ Registrar resultados de pesquisas em tabelas 
e gráficos. 

➢ Identificar eventos aleatórios. 

➢ Registrar probabilidades em eventos 
aleatórios por meio de frações decimais  
e porcentagem. 

 

Como avaliar: 

➢ Acompanhe os alunos durante o 
desenvolvimento das atividades e observe se 
compreendem as ações desenvolvidas. Faça 
perguntas e intervenções para observar o 
domínio do assunto. 

➢ A autoavaliação também poderá favorecer 
compreensões sobre conquistas e possíveis 
dificuldades. 

 

 

 Leia o texto das páginas 302 e 303 em conjunto com os alunos e chame a atenção para os 

termos utilizados. Incentive-os a empregar esses termos, que são específicos para situações de 

probabilidade e estatística e não muito usuais em situações cotidianas. Depois de observar 

a planilha de dados, peça aos alunos que reproduzam a tabela e o gráfico no caderno. A 

observação detalhada para reproduzir o modelo pode favorecer a leitura e a interpretação dos 

dados. Depois de responderem às questões, proponha que realizem uma pesquisa semelhante 

com os colegas da turma. Para isso, eles devem adaptar as atividades para a turma. 

 Promova a pesquisa sugerida na página 304 do livro (da quantidade de irmãos de cada 

aluno da sala). Chame a atenção dos alunos para o fato de que a categoria quantidade 

de irmãos oferece um resultado diferente da quantidade de filhos. Em seguida, leve-os ao 

laboratório de informática (se houver um na escola e se estiver disponível) para que 

elaborem a planilha eletrônica. Com a planilha pronta, os alunos devem inserir o gráfico, 

conforme orientação no 3º passo, na página 305. Depois da atividade, peça que respondam 

às duas primeiras questões. Em seguida, proponha que realizem um levantamento para 

saber quantas horas cada um dorme por dia e solicite que construam os gráficos de 

colunas e de setores. Caso o laboratório de informática não esteja disponível, desenvolva 

as pesquisas e a elaboração dos gráficos em cartolina. 
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 Peça aos alunos que leiam o texto da página 306 e abra uma roda de conversa para que 

compartilhem conhecimentos e experiências sobre o tema. Em seguida, solicite que 

desenvolvam as atividades propostas. Acompanhe-os durante a elaboração das atividades 

e faça intervenções para ampliar a aprendizagem deles em relação ao assunto.  

 Acompanhe os alunos no desenvolvimento das atividades de “Revisando seus 

conhecimentos” na página 310 e observe se eles mobilizam os conhecimentos trabalhados 

durante o ano. Faça intervenções para promover a compreensão das situações e dos 

problemas. 

 Realize a sequência didática “A estatística no cotidiano”. 

Quadro 10.2 

Referência no material didático Pág. 302 – Pesquisa estatística  

Objeto(s) de conhecimento 

➢ Coleta de dados, organização e registro. 

➢ Construção de diferentes tipos de gráficos 
para representá-los e interpretação das 
informações. 

Habilidade(s) 

➢ (EF06MA33) Planejar e coletar dados  
de pesquisa referente a práticas sociais 
escolhidas pelos alunos e fazer uso de 
planilhas eletrônicas para registro, 
representação e interpretação das 
informações, em tabelas, vários tipos  
de gráficos e texto. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Compreender o significado de termos 
específicos da probabilidade. 

➢ Ler e interpretar dados em quadros  
e gráficos. 

➢ Utilizar o software LibreOffice em situações 
de coleta e registro de dados. 

 

Como avaliar: 

➢ Observe o desempenho dos alunos na 
realização da pesquisa para saber quantas 
horas cada um deles dorme por dia e o 
desempenho que eles têm ao transportar 
esses dados para a tabela e ao inserir o 
gráfico utilizando o software. 

➢ Observe se os alunos conseguem reproduzir  
a tabela e o gráfico mobilizando os 
conhecimentos que foram trabalhados. 

➢ Promova a utilização dos termos novos 
aprendidos. 
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Projeto integrador 

Título: Patrimônio cultural da humanidade 

Tema Patrimônio cultural da humanidade 

Problema central enfrentado 
Valorizar o patrimônio cultural da humanidade e 
identificar especificamente a contribuição do Brasil 

Produto final Exposição de artes visuais 

Justificativa 

Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional é uma das competências 

previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Neste projeto integrador, a intenção é permitir  

que os alunos associem conteúdos das disciplinas de Matemática, Artes e Língua Inglesa mobilizando 

os saberes aprendidos para conhecer e valorizar as manifestações culturais, materiais e imateriais, 

localizadas no Brasil e em outros lugares do mundo. Desse modo, eles podem perceber que, para 

compreender a realidade vivenciada no cotidiano, é preciso ter conhecimento de diversas áreas e 

associá-los. A proposta de estudos contempla as competências gerais 1, 3, 4 e 6 da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC).  

Competências gerais desenvolvidas 

 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. 

 3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, 

e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

 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 

 Conhecer e apreciar o patrimônio cultural da humanidade, material e imaterial. 

 Analisar gráficos e tabelas, comparando dados quantitativos sobre a cultura no Brasil.  

 Localizar palavras em língua inglesa que identifiquem locais do patrimônio cultural da 

humanidade. 

 Conhecer e produzir uma expressão artística visual em torno da temática do projeto. 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

Matemática 

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

 
 

 

 Leitura e interpretação de tabelas 
e gráficos (de colunas ou barras 
simples ou múltiplas) referentes a 
variáveis categóricas e variáveis 
numéricas 

 (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. 

 (EF06MA32) Interpretar e resolver situações que 
envolvam dados de pesquisas sobre contextos 
ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo 
responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em 
tabelas e em diferentes tipos de gráficos e redigir 
textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões. 

Arte 

 Artes visuais – contextos e 
práticas 

 
 
 
 
 

 
 

 Artes visuais – processos de 
criação 

 

 

 

 Patrimônio Cultural 

 (EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas 
distintas das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e 
estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes 
matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a 
experiência com diferentes contextos e práticas 
artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

 (EF69AR06) Desenvolver processos de criação em artes 
visuais, com base em temas ou interesses artísticos, de 
modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso 
de materiais, instrumentos e recursos convencionais, 
alternativos e digitais. 

 (EF69AR34) Analisar e valorizar o patrimônio cultural, 
material e imaterial, de culturas diversas, em especial a 
brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e 
europeias, de diferentes épocas, e favorecendo a 
construção de vocabulário e repertório relativos às 
diferentes linguagens artísticas. 

Língua 
Inglesa 

 Construção de repertório lexical e 
autonomia leitora 
 

 

 (EF06LI08) Identificar o assunto de um texto, reconhecendo 
sua organização textual e palavras cognatas.  

 (EF06LI09) Localizar informações específicas em texto. 
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 Partilha de leitura, com mediação 
do professor 

 (EF06LI11) Explorar ambientes virtuais e/ou aplicativos 
para construir repertório lexical na língua inglesa. 

 (EF06LI12) Interessar-se pelo texto lido, 
compartilhando suas ideias sobre o que o texto 
informa/comunica. 

Duração 

4 aulas. 

Material necessário 

 Equipamento com acesso à internet ou folhas impressas de documentos e páginas dos 

sites estudados. 

 Dicionário de inglês. 

 Régua, lápis e papel. 

 Revistas usadas, tesoura com pontas arredondadas e cola. 

Perfil do professor coordenador do projeto 

O professor mediador deste projeto, além de dispor das aulas necessárias para sua execução, 

precisa ser incentivador da pesquisa, da reflexão crítica e mobilizador de transformações sociais. 

Deve valorizar as diferentes intervenções artísticas produzidas pelos alunos, ao mesmo tempo que 

ajuda a turma a construir ferramentas necessárias para o desenvolvimento do trabalho artístico. 

Além disso, deve ter um conhecimento básico de língua inglesa e conhecer os dados mostrados nos 

gráficos para apresentar perguntas interessantes aos alunos. Também é fundamental que trabalhe 

em parceria com professores das outras disciplinas abordadas neste projeto. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Por dentro do Iphan: conhecendo o patrimônio artístico nacional (1 aula) 

Inicialmente, pergunte aos alunos se eles sabem o que é patrimônio cultural (histórico  

e artístico) e a diferença entre patrimônio material e imaterial. Em seguida, peça que acessem  

o Portal do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, disponível em: 

<http://portal.iphan.gov.br/>, acesso em: 17 set. 2018). Permita que explorem o portal livremente 

por algum tempo. Solicite que localizem a diferença entre bens materiais e imateriais e o que 

significa a expressão tombamento de bens. Depois, peça que acessem o documento “Cultura em 

números”, publicado em 2010, disponível no endereço: 

<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Cultura_em_Numeros_2010(1).pdf>, acesso 

em: 18 set. 2018. Caso não seja possível acessar o site, destaque em sala de aula os pontos mais 

importantes, por exemplo: o que significa patrimônio material e imaterial, tombamento de bens, 

http://portal.iphan.gov.br/
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Cultura_em_Numeros_2010(1).pdf
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qual a importância desse patrimônio, etc., sempre validando as diferentes opiniões e acrescentando 

informações relevantes. Leve as páginas impressas do documento para o desenvolvimento da 

atividade e distribua-as aos alunos, que deverão estar em grupos.  

Neste documento há muitas possibilidades de análise. Uma sugestão é identificar os dados 

apresentados a respeito do patrimônio nas unidades de federação brasileiras, bem como uma 

divisão entre as regiões (os dados podem ser acessados nas páginas 78, 79 e 80 do documento). É 

interessante observar o patrimônio tombado no estado em que se localiza a escola e fazer 

comparações com outros estados da mesma região e até mesmo com estados de outras regiões. 

Ao final,  proponha questões que motivem uma análise das tabelas vistas no documento, que 

podem ser respondidas em duplas ou individualmente, por exemplo:  

 Que estado de cada região brasileira tem mais patrimônios tombados? 

 Que unidade federativa do país apresenta maior percentual de municípios com escolas, 

cursos ou oficinas de patrimônio, conservação e/ou restauração? Qual é a porcentagem 

desse tipo de instituição em sua unidade federativa? 

 Como o número de bens tombados da região Sul pode ser comparado com o número de 

bens tombados da região Nordeste? Os gráficos seguem a mesma escala? E como vocês 

interpretariam e justificariam esses dados com base em percepções pessoais? 

Outra possibilidade é dividir a turma em grupos e atribuir a cada grupo a análise de um 

aspecto específico, como cinema, música, teatro, dança, circo, artes, design e moda, fotografia, 

patrimônio, museu, etc. Veja algumas condições que podem ser analisadas em cada aspecto: 

 Qual estado tem a maior oferta? 

 Qual tem a menor oferta? 

 E qual é a oferta no estado em que vivem? 

 Há grande amplitude entre as unidades da federação? 

Faça-os notar que as informações nas tabelas e nos gráficos estão apresentadas 

majoritariamente em percentuais e oriente-os sobre o procedimento com as comparações tendo em 

vista esse aspecto. Ao final, peça a cada grupo que elabore uma pequena apresentação para o restante 

da turma, destacando as questões propostas e outras que o grupo julgar conveniente e interessante. 

Etapa 2 – Patrimônio cultural no mundo: World Heritage (1 aula) 

Na aula seguinte, divida os alunos em duplas e oriente-os a acessar o portal da Unesco 

(<https://whc.unesco.org/>, acesso em: 17 set. 2018), especificamente a aba “About World Heritage”.  

Nessa aba há uma listagem de diferentes regiões do mundo: “Africa”, “Arab States, Asia & Pacific”, 

“Europe & North America”, “Latin America and the Caribbean”. Todas as duplas devem acessar a aba 

“Latin America and the Caribbean” e explorar o mapa interativo encontrado nesta opção. 

https://whc.unesco.org/
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São 97 patrimônios culturais (cultural properties) indicados no site, distribuídos por países. 

Oriente os alunos a acessar os ícones para visualizar as fotos dos locais tombados e, em seguida, 

peça às duplas que construam uma tabela indicando a distribuição dos bens pelos diferentes países 

(em números absolutos). Com base nas tabelas, as duplas devem calcular os percentuais por país e 

construir um gráfico de setores com essas informações. 

Por fim, solicite que localizem os 14 locais que se encontram no Brasil e anotem, em 

português, as informações básicas de cada um deles, como: estado em que se localizam, justificativa 

do tombamento, etc. Essas informações encontram-se, em inglês, no site da Unesco. 

Caso o acesso ao site não esteja disponível, leve as informações referentes aos 14 locais 

impressas e distribua aos grupos com um mapa do Brasil indicando a posição de cada local. O ícone 

para a impressão de cada um dos locais fica disponível no canto superior direito da tela. 

Etapa 3 – Fazer arte com base no patrimônio (2 aulas) 

Na terceira aula, leve imagens da série de obras do artista brasileiro Vik Muniz, intitulada 

Cartões-postais, para a sala de aula. Essas obras são feitas com colagens de pedaços de cartões-postais 

que, no conjunto, formam a imagem de algumas cidades turísticas, como Nova York, Rio de Janeiro, 

Hong Kong, etc. Após a apreciação do trabalho do artista, os alunos deverão fazer, individualmente, as 

próprias colagens. Para isso, eles devem escolher a fotografia de algum patrimônio material da 

humanidade, de preferência de alguma paisagem. Depois, recortando as revistas usadas, eles farão, a 

exemplo das obras de Vik Muniz, colagens que reproduzam a paisagem escolhida.  

Na aula seguinte, os alunos devem produzir coletivamente um texto de apresentação para a 

exposição dos trabalhos e prepará-los para serem expostos – colocando molduras de cartolina, 

decorações com lantejoulas ou algo semelhante. É interessante que a exposição possa ser visitada 

não apenas pela comunidade escolar, mas também por um público mais amplo. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação deverá levar em conta três aspectos principais: o envolvimento e a participação em 

todas as etapas do projeto; a capacidade de mobilizar os conteúdos de Matemática para a análise e a 

produção dos gráficos e das tabelas propostos ao longo das aulas; e, por fim, os trabalhos de colagem 

dos alunos, levando-se em conta as estratégias utilizadas para evocar a paisagem pretendida. É 

interessante que não seja atribuída uma nota às colagens, valorizando assim os diferentes meios 

de criação. Deixe que os grupos socializem percepções sobre o trabalho dos colegas. 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

MENDES, Iran Abreu; GIL, Rita Sidmar Alencar. Ensino de Matemática e patrimônio 

histórico-cultural: possibilidades didáticas interdisciplinares. XIII Conferência 

Interamericana de Educação Matemática, 2011. Disponível em: <https://ciaem-

redumate.org/ocs/index.php/xiii_ciaem/xiii_ciaem/paper/viewFile/1520/639>. 

Acesso em: 18 set. 2018. 
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