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Perímetros, áreas, escalas e planta baixa 

Público-alvo: 6o ano 

Duração: 4 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Capítulo 8 

 

Relevância para a aprendizagem 

Dois conceitos básicos da Geometria plana, a medida do perímetro e a medida da área de um 

polígono e/ou de uma região poligonal, são extremamente importantes para a aquisição de conhecimentos 

futuros nesta área da Matemática. A área útil de propriedades imobiliárias é uma das variáveis para 

estipular seu valor, assim como o cálculo da medida do perímetro de uma fazenda determina a 

quantidade de cerca utilizada. Para a Matemática, podem ser citados os conceitos de projeção 

ortogonal no plano, a influência da medida da área da base no volume dos sólidos e a determinação do 

perímetro de uma região poligonal a fim de proporcionar área máxima, entre outras tantas aplicações. 

Esta sequência didática é dividida em quatro aulas. Nas aulas 1 e 2 serão explorados os dois 

conceitos geométricos com base em polígonos predefinidos, cujo objetivo consiste em estudar 

polígonos de mesmo perímetro e áreas distintas e vice-versa, além da relação entre perímetro e 

área. Nas aulas 3 e 4 o ensino é mais contextualizado, utilizando-se a própria sala de aula como 

modelo para exercitar a construção de plantas baixas em diversas escalas e proporções. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Trabalhar com a relação entre área e perímetro de figuras geométricas planas. 

• Relacionar aumentos proporcionais nas medidas de comprimento dos polígonos com as 
medidas da área e do perímetro. 

• Compreender o conceito de escalas e aplicá-lo na construção de uma figura. 

 

Material necessário 

• cartolina ou papel-cartão 

• tesoura com pontas arredondadas 

• calculadoras 
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• folhas de papel A4 

• trena ou fita métrica 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Construção de figuras semelhantes: 

ampliação e redução de figuras 

planas em malhas quadriculadas. 

(EF06MA21) Construir figuras planas semelhantes em situações de ampliação  

e de redução, com o uso de malhas quadriculadas, plano cartesiano ou  

tecnologias digitais. 

Problemas sobre medidas 

envolvendo grandezas como 

comprimento, massa, tempo, 

temperatura, área, capacidade  

e volume. 

(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. 

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

residências e vistas aéreas. 

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

(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. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Calculando as medidas de perímetros e áreas 

Duração: 1 aula de 50 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: em grupos de três 

Recursos e/ou material necessário: Cartolina ou papel-cartão, tesoura com pontas arredondadas e uma folha de  

papel A4 para cada aluno, régua, lápis e borracha. 

Inicie a aula solicitando aos alunos que se organizem em grupos de três integrantes e entregue 

uma cartolina para cada grupo. Peça que meçam com a régua e recortem os seguintes polígonos: 

• um quadrado com lados medindo 6 cm de comprimento; 

• um retângulo com lados medindo 2 cm e 10 cm de comprimento (retângulo 1); 

• um retângulo com lados medindo 4 cm e 9 cm de comprimento (retângulo 2). 

Cada grupo deve recortar apenas um único polígono de cada um dos três tipos acima. 

Pergunte para a turma o que é o perímetro de um polígono. Deixe que o grupo apresente 

hipóteses, recorrendo a investigações já desenvolvidas em anos anteriores, até que conclua que é a 



 

 

Material Digital do Professor 

Matemática – 6º ano 

4º bimestre – Sequência didática 1 

grandeza relacionada ao comprimento de uma curva fechada. Em seguida, relembre como calcular a 

medida da área A de uma região quadrada de lado x (A = x2) e a medida da área A de uma região 

retangular de lados a e b (A = a ∙ b). Essas informações serão necessárias para o desenvolvimento dos 

próximos itens da atividade. 

Oriente os alunos a calcular a medida do perímetro e a medida da área de cada um dos 

polígonos e regiões poligonais. Na sequência, desenhe um quadro na lousa, como o modelo que está 

abaixo, e peça a eles que o copiem no caderno, preenchendo-o (em negrito estão as medidas corretas 

para os perímetros e para as áreas de cada polígono). Não há problema se os alunos utilizarem a régua 

para determinar o perímetro das figuras. 

Polígono 
Medida do  

comprimento (cm) 
Medida da  

largura (cm) 
Medida do  

perímetro (cm) 
Medida da  
área (cm2) 

Quadrado 6 6 24 36 

Retângulo 1 10 2 24 20 

Retângulo 2 9 4 26 36 

Após preencherem o quadro, complete-o na lousa para que verifiquem se acertaram todas as 

medidas. Pergunte então: 

• Observando as medidas dos perímetros dos três polígonos, há alguma similaridade? 

As medidas dos perímetros do quadrado e do retângulo 1 são iguais, mas os polígonos não têm 

a mesma medida de área. Desafie-os a explicar o porquê disso. Ainda que uma região retangular tenha 

a mesma medida de perímetro que uma região quadrada, quanto maior a diferença entre seu 

comprimento e sua largura, menor será a medida de sua área. 

• Ao observar a medida da área das três regiões poligonais, percebe-se alguma similaridade? 

As medidas das áreas da região quadrada e da região retangular 2 são iguais. No entanto, as 

medidas dos perímetros são diferentes. É interessante contextualizar essa situação, por exemplo: em 

uma fazenda, em que se deve cercar uma região de área predeterminada, é melhor considerar o 

formato quadrado em vez do retangular a fim de utilizar menos material para a cerca. 

 

Aula 2 – Explorando propriedades de perímetros e áreas 

Duração: 1 aula de 50 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: em grupos de três 

Recursos e/ou material necessário: Folhas de A4, calculadora, régua, lápis e borracha. 

Inicie a aula retomando o que foi feito na aula anterior e reorganizando os grupos de três 

integrantes. Pergunte o que aconteceria se escolhêssemos um polígono e/ou uma região poligonal e 

dobrássemos a medida de seu comprimento e de sua largura. A medida do perímetro dobraria? A 

medida da área dobraria? 
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Dê um tempo para que os grupos discutam. Em seguida, oriente-os a desenhar outro quadro 

semelhante ao anterior, mas com as medidas dobradas do comprimento e da largura de cada 

polígono (desenhe na lousa novamente). Solicite o preenchimento do quadro, contudo não escreva 

ainda na lousa os dados em negrito. Se julgar pertinente, permita que efetuem os cálculos com o 

auxílio de uma calculadora. 

Polígono 
Medida do  

comprimento (cm) 
Medida da  

largura (cm) 
Medida do  

perímetro (cm) 
Medida da  
área (cm2) 

Quadrado 12 12 48 144 

Retângulo 1 20 4 48 80 

Retângulo 2 18 8 52 144 

Abra uma discussão posterior ao preenchimento do quadro, com algumas questões para 

motivar os alunos a interpretar os dados observados. 

• O que aconteceu com a medida do perímetro dos polígonos após duplicarmos suas 
dimensões? 

• Qual é a diferença das medidas das áreas dos polígonos após a duplicação de suas 
dimensões? 

Eles devem perceber que a medida do perímetro dobrou e a medida da área quadruplicou. 

Ajude-os nessa investigação pedindo que dividam as medidas (perímetro e área) de cada um dos 

polígonos antes e depois da duplicação e percebam os padrões. Recorde que, quando se dobra a 

medida do comprimento e da largura, a medida do perímetro é dobrada. Dizemos, então, que a 

medida do perímetro é proporcional às medidas do comprimento e da largura, o que não ocorre 

com a medida da área. 

Em uma última atividade, distribua uma folha de papel A4 para cada aluno. Peça a todos que 

dobrem a folha em seu comprimento e largura, obtendo o que chamaremos de “retângulo menor”. 

Em seguida, eles devem desdobrar a folha para notar que ficam 4 “retângulos menores” de mesmas 

dimensões demarcados pelos vincos, ou seja, ao dobrarmos as dimensões do retângulo menor, sua 

área quadruplica. 

 

Aulas 3 e 4 – Medição da sala de aula 

Duração: 2 aulas de 50 minutos cada uma 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: em 5 grupos 

Recursos e/ou material necessário: Cartolina, trena ou fita métrica e calculadora. 

O objetivo destas duas aulas é estudar as medidas do perímetro e da área da sala de aula, além 

de apresentar uma planta baixa em várias escalas. Explique inicialmente aos alunos que a vista superior 

de uma edificação se chama planta baixa. Se possível, leve a planta baixa de uma casa ou de um 

apartamento para que eles entendam a representação geométrica. 
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Avise-os que serão medidas as dimensões da sala de aula (caso a sala não seja retangular, 

escolha outro ambiente na escola nesse formato). Solicite dois voluntários para auxiliar na medição do 

comprimento e da largura da sala de aula. Peça a um deles que fique com a ponta da trena (zero) em 

um dos cantos da sala e ao outro que a puxe até a outra extremidade da parede. Auxilie o segundo 

aluno a interpretar a leitura da medida requerida. Repita a operação para medir a largura da sala. Se 

julgar necessário, meça o comprimento da janela e da porta. Outros voluntários podem ser chamados 

para aumentar a participação na atividade. 

Desenhe um retângulo na lousa, com as duas dimensões obtidas. Oriente os grupos a calcular 

as medidas do perímetro (em metros) e da área (em metros quadrados) da sala de aula, com o auxílio 

da calculadora. Em seguida, escreva as dimensões da sala em centímetros. Incentive-os a descobrir 

que, para determiná-las, basta multiplicar as dimensões em metros por 100, pois 1 m = 100 cm. 

Explique aos alunos que, para se representar uma edificação em uma folha menor, deverá ser 

utilizada uma redução proporcional, ou seja, deverá ser desenhada uma figura semelhante. Toda 

planta baixa deve apresentar a proporção utilizada (por exemplo: 1:20). Uma representação na escala 

1:20 deve ser 20 vezes menor que o tamanho real. Incentive-os a descobrir que, para desenhar a sala 

de aula nessa escala, eles deverão dividir todas as dimensões por 20. 

Proponha aos grupos que desenhem a sala de aula nas escalas 1:50, 1:80, 1:100, 1:120 e 1:150. 

Cada grupo deve escolher uma escala, e todas as escalas devem ser contempladas. Se achar necessário, 

faça um sorteio. Fique à vontade para propor outras escalas e aumentar o número de grupos. 

Dependendo do tamanho da sala de aula, talvez seja necessário utilizar a cartolina para comportar os 

desenhos. Se os alunos julgarem interessante, peça a eles que desenhem a janela e a porta da sala. 

Ao final do trabalho, solicite a cada grupo que vá à frente da sala de aula e mostre a respectiva 

planta baixa, explicando os detalhes e o que mais julgarem interessante. Pergunte qual das figuras é 

maior e os ajude a perceber que é a figura que segue a proporção 1:50. Se achar conveniente, é 

interessante mostrar relações entre as razões 1:50, 1:100 e 1:150, já que a planta baixa com escala 

1:100 deve ter metade das medidas da planta baixa com escala 1:50, enquanto a planta baixa com 

escala 1:150 deve ter apenas um terço das medidas da planta baixa com escala 1:50. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Os alunos podem ser avaliados ao longo de todas as atividades propostas. Observe como eles 

trabalham em grupos, como justificam as respectivas observações para a classe, como constroem e 

recortam os polígonos, como assimilam a ideia de proporção para as duas grandezas estudadas, como 

organizam os quadros e estabelecem estratégias para determinar as medidas com escalas. Uma 

autoavaliação também é interessante, privilegiando as dificuldades e aprendizagens de cada um, 

levando em conta como cada aluno contribuiu para que a classe obtivesse um resultado melhor. 
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Questões para auxiliar na aferição  

1. Um aluno possui três polígonos com as medidas descritas no quadro a seguir. 

Polígono 
Medida do  

comprimento (cm) 
Medida da  

largura (cm) 
Medida do  

perímetro (cm) 
Medida da  
área (cm2) 

Quadrado 8 8   

Retângulo 1 10 6   

Retângulo 2 9 7   

a) Preencha os seis campos referentes às medidas do perímetro e da área. 

b) Se dobrarmos as dimensões (comprimento e largura) do quadrado, o que ocorrerá com a 

medida de sua área? E se triplicarmos a medida de seu comprimento e sua largura? 

2. Uma sala retangular foi representada com comprimento de 10 cm e largura de 8 cm em uma folha. 
Se a escala utilizada foi 1:100, quais são as dimensões reais da sala? 

 

Gabarito das questões 

1.  
a)  

Polígono 
Medida do  

comprimento (cm) 
Medida da  

largura (cm) 
Medida do  

perímetro (cm) 
Medida da  
área (cm2) 

Quadrado 8 8 32 64 

Retângulo 1 10 6 32 60 

Retângulo 2 9 7 32 63 

b) A medida da área quadruplicará. A medida da área será multiplicada por 9. 

2. 10 m de comprimento e 8 m de largura. 

 


