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Ao iniciar este bimestre, solicite aos alunos que calculem a medida do perímetro de uma região 

retangular e, em seguida, proponha o desafio de estruturar o cálculo para um terreno em que as medidas 

sejam desconhecidas. As expressões algébricas permitem escrever, em linguagem matemática, as 

situações representadas nos problemas. Promova, então, situações que privilegiem a leitura e a escrita 

dessas situações. 

É importante que os alunos sejam convidados a utilizar as propriedades matemáticas que já 

estudaram para produzir expressões algébricas equivalentes. Os problemas apresentados ao estudar as 

expressões algébricas exigem que se mobilizem conhecimentos relacionados às propriedades das 

operações numéricas, tanto com números inteiros como com frações. Incentive-os a mobilizar esses 

conhecimentos anteriores.  

É importante calcular o valor numérico de uma expressão algébrica em alguns momentos, o que 

auxilia na percepção de que as variáveis assumem diferentes valores. Devem, portanto, concluir que uma 

expressão dessa forma pode corresponder a uma generalização matemática.  

Ajude-os a recordar o significado de fração como divisão e a impossibilidade da divisão por zero, 

relacionando esse conhecimento à necessidade de impor restrições ao atribuir valores às letras em uma 

expressão algébrica.  

É muito importante promover a relação entre esses conhecimentos matemáticos e suas aplicações 

em situações do cotidiano. Assim, proponha a resolução de situações-problema e incentive-os a escrever 

expressões algébricas para representar essas interpretações.  

O estudo das equações abre novas perspectivas de raciocínio e representa um avanço nas 

possibilidades de resolução de problemas. Incentive-os a perceber que podem atribuir uma letra para o 

valor desconhecido em uma situação-problema, a incógnita. Faça-os perceber, então, que uma equação 

é uma igualdade em que há valores ou expressões algébricas no primeiro e no segundo membros. 

Os alunos serão colocados em contato com termos e conceitos como o de solução ou raiz, o de 

conjunto solução e o de conjunto universo de uma equação. Para que possam resolver equações do  

1º grau com 1 incógnita, precisam identificar e escrever equações equivalentes e compreender as  

propriedades da igualdade. Explore situações com valores numéricos para que possam constatar essas 

propriedades.  

Sobre o capítulo 5, os alunos podem já ter explorado os conceitos de esfera, circunferência e 

círculo em anos anteriores. Portanto, é interessante propor uma revisão do que já foi aprendido e, em 

seguida, apresentar termos e nomenclaturas específicos do conteúdo, inclusive com registros escritos.  

Em relação à produção de figuras com o uso de instrumentos como o compasso e a régua, 

observe o desenvolvimento das habilidades necessárias, como segurar o lápis e fixar a régua  

adequadamente. Em relação ao compasso, ofereça oportunidades de exploração, já que esse  

instrumento pode oferecer mais dificuldade na manipulação. Observe se compreendem o assunto 



 

 

Material Digital do Professor 

Matemática – 7º ano 

2º bimestre – Plano de desenvolvimento 

explorado, se percebem a relação com o cotidiano, se reconhecem a nomenclatura especí fica e se 

desenvolvem a habilidade motora para executar os desenhos.  

O estudo de medidas de abertura de ângulos envolve, além da compreensão da grandeza que 

está sendo medida, a compreensão de que os submúltiplos do grau são de base sexagesimal. É importante 

que se incentive o uso do transferidor, então apresente atividades que permitam essa tarefa, ajude-os 

durante a execução e verifique se compreendem todos os aspectos envolvidos na ação.  

Serão apresentados novos conceitos e nomenclaturas, então organize com a turma cartazes para 

serem afixados na sala de aula com algumas ideias importantes para serem retomadas frequentemente. 

Também incentive-os a descobrir regularidades e levantar hipóteses a partir do uso de softwares de 

Matemática, muito úteis em investigações. 

No estudo dos triângulos, promova explorações que permitam observar que são polígonos e 

podem ser classificados quanto aos lados e quanto aos ângulos. Além disso, é importante que os alunos 

percebam que há uma relação entre os ângulos e os lados do triângulo. A construção geométrica dos 

triângulos pode ser uma ferramenta útil para ajudá-los a perceber isso.  

Muitas situações apresentadas no livro permitem um trabalho conjunto com outras áreas do 

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

bem como a integração entre as unidades temáticas (números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, 

probabilidade e estatística). 

Como pode ser visto, o professor será um grande mediador dos processos e, portanto, é 

importante, durante todas as etapas, pensar nos procedimentos mais adequados. Durante o  

planejamento, observe as indagações mais pertinentes, possíveis adequações a partir das devolutivas 

dos alunos e etapas a serem seguidas. 

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

deve fazer parte das aulas, bem como momentos que privilegiem a comunicação. Compartilhar  

conhecimentos, hipóteses, conjecturas, estratégias, dúvidas e conquistas poderá favorecer o 

desenvolvimento de competências, inclusive socioemocionais.  

Planejar e replanejar, a partir das observações individuais e coletivas, deve ser uma prática 

permanente, assim como incentivar a autoavaliação e percepção de caminhos pessoais, identificação de 

estratégias utilizadas, possíveis dificuldades e formas de superá-las. O registro poderá favorecer estes 

processos e permitir uma melhor visualização, tanto por parte do professor, quanto do aluno. 

Novamente, salientamos que a observação permanente e sistemática de cada etapa dos 

processos promovidos e desenvolvidos na sala de aula é importante para o acompanhamento do 

aprendizado de cada aluno e da turma como um todo. 

Essas observações devem estar sinalizadas no planejamento para que sejam mantidas em foco. 

Identifique os objetivos centrais de cada atividade para facilitar a visualização das aprendizagens 



 

 

Material Digital do Professor 

Matemática – 7º ano 

2º bimestre – Plano de desenvolvimento 

e sempre compartilhe com os alunos para que possam se responsabilizar e cuidar de suas próprias 

aprendizagens. O uso de tabelas e pequenos descritivos pode ser interessante nesse sentido. 

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

e atitudinais) e canais de aprendizagens distintos, portanto, a diversidade de estratégias é importante 

e deve ser considerada nos momentos de planejar e executar as ações programadas. 

É importante identificar possíveis dificuldades no momento da execução das atividades, como 

a falta de sentido para determinado aluno ou para o grupo e, a partir dessa percepção, criar formas de 

ressignificá-los com situações que coloquem o aluno em conflito com suas condições e percepções 

individuais (cognitivas ou emocionais), por exemplo, criando momentos de exposição de suas ideias ou 

desafios que exigem várias etapas, etc. Lembramos que os alunos podem ser convidados a participar 

dessa identificação dos possíveis equívocos, desafios e conquistas e, assim, se tornarem ativos no 

processo de crescimento da turma. 

 

Práticas de sala de aula para o desenvolvimento  

das habilidades  

 

Capítulo 4: Expressões algébricas e equações do 1º grau 

 

 Peça aos alunos que observem a imagem da página de abertura do capítulo e analisem a 

proposta de cálculo da medida do perímetro do terreno. Pergunte: Esse cálculo de medida 

do perímetro está correto? Em que tipo de terreno é possível utilizar essa expressão 

algébrica? 

 Leia em conjunto com os alunos o texto da página 95 e pergunte: Qual é o preço do estojo? 

Qual é o preço do caderno? Organize-os em duplas e peça que respondam às questões. 

Em seguida, abra uma roda de conversa e incentive-os a compartilhar suas hipóteses e 

conclusões. 

 Peça que leiam o texto da página 98 e, em seguida, organize-os em duplas e incentive-os 

a criar uma máquina programada para gerar operações. Depois, peça que troquem suas 

máquinas com seus colegas para que possam completar os resultados gerados pela máquina.  

 Leia com os alunos o texto da página 99 que explica o que são expressões equivalentes 

e incentive-os a utilizar a propriedade distributiva para criar expressões equivalentes. 

Depois, peça que resolvam as atividades. 
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 Leia com os alunos o texto da página 101, que explica as restrições para o denominador. 

Distribua calculadoras para a turma e incentive-os a fazer tentativas de atribuir valores 

para a variável nas expressões trazidas como exemplo. Pergunte: Qual é a informação, na 

calculadora, quando o denominador é zero? Algumas calculadoras apresentam a letra E 

no visor para indicar erro. Outras, por exemplo em alguns celulares, escrevem 

expressamente que não é possível dividir por zero ou que essa operação é impossível. 

Em seguida, peça que resolvam as atividades. 

 Peça aos alunos que leiam as regras do jogo da página 108. Abra uma roda de conversa 

para que compartilhem o que compreenderam. Pergunte: Quantos cartões serão utilizados 

durante o jogo? Quantos cartões cada jogador vai utilizar? Quais valores serão utilizados 

para os cálculos? O que deve ser considerado para a escolha do cartão em cada rodada? 

Organize-os em duplas para que joguem uma partida com 4 rodadas. 

Quadro 4.1 

Referência no material didático Pág. 96 – Expressões algébricas 

Objetos de conhecimento 

➢ Linguagem algébrica: variável e incógnita. 

➢ Equivalência de expressões algébricas: 
identificação da regularidade de uma 
sequência numérica. 

Habilidades 

➢ (EF07MA13) Compreender a ideia de 
variável, representada por letra ou símbolo, 
para expressar relação entre duas 
grandezas, diferenciando-a da ideia de 
incógnita. 

➢ (EF07MA14) Classificar sequências em 
recursivas e não recursivas, reconhecendo 
que o conceito de recursão está presente 
não apenas na matemática, mas também 
nas artes e na literatura. 

➢ (EF07MA16) Reconhecer se duas 
expressões algébricas obtidas para 
descrever a regularidade de uma mesma 
sequência numérica são ou não 
equivalentes. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Ler e escrever expressões algébricas. 

➢ Identificar e escrever expressões algébricas 
equivalentes. 

➢ Identificar o padrão em sequências 
recursivas. 

➢ Escrever expressões algébricas que 
representem sequências recursivas. 

➢ Calcular o valor numérico de uma 
expressão algébrica. 

➢ Perceber que algumas expressões 
algébricas podem ter restrições para alguns 
valores das variáveis. 
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Como avaliar: 

➢ Proponha um jogo de sorteio. Distribua 
uma cartela para cada aluno para que eles 
preencham: nas cartelas serão escritas 
expressões algébricas e nas fichas que 
serão sorteadas são representadas as 
leituras dessas expressões algébricas. 
Realize os sorteios e observe se identificam 
e relacionam as 2 formas de escrita. 

 

 

 Escreva na lousa uma expressão numérica e uma equação. Pergunte: Qual é a diferença 

entre essas sentenças matemáticas? Leia e interprete com a turma o texto de abertura do 

capítulo e pergunte: Quais são as características de uma expressão algébrica e quais são 

as características de uma equação? Desafie-os a escrever equações para os 2 exemplos 

dados. Em seguida, peça que resolvam as atividades da página 109.  

 Leia com a turma o texto que explica o significado de “Solução ou raiz”  da página 110. 

Depois, oriente-os a ler o texto que explica a expressão “Conjunto universo”. Em seguida, 

solicite que resolvam as atividades propostas. 

 Peça que leiam as regras e orientações do jogo da página 112 e, em seguida, abra uma 

roda de conversa para que compartilhem o que compreenderam sobre as regras do jogo. 

Pergunte: Todas as cartas têm par? Esse jogo é de sorte, de estratégia ou ambos? Que 

estratégias podem favorecer para que um jogador ganhe o jogo? Quem inicia o jogo tem 

mais chances de ganhar? Em que casos é melhor utilizar uma carta descartada? Organize-

os em grupos de 3 ou 4 jogadores e incentive-os a jogar 2 rodadas, sempre observando 

a eficácia das estratégias que escolheram. Ao final, abra novamente uma roda de conversa 

para que compartilhem e ajustem as estratégias. 

Quadro 4.2 

Referência no material didático Pág. 109 – Equações 

Objeto de conhecimento ➢ Equações polinomiais do 1º grau. 

Habilidade 

➢ (EF07MA18) Resolver e elaborar problemas 
que possam ser representados por 
equações polinomiais de 1º grau, redutíveis 
à forma ax + b = c, fazendo uso das 
propriedades da igualdade. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Escrever equações para representar 
igualdades que têm um valor desconhecido. 

➢ Escrever equações para representar 
situações-problema. 
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➢ Reconhecer que o valor desconhecido  
em uma equação pode ser representado 
por uma incógnita. 

➢ Reconhecer que o valor da incógnita em 
uma equação é a solução ou raiz dessa 
equação. 

➢ Perceber que o conjunto de valores 
possíveis para a incógnita de uma equação 
é o conjunto universo dessa equação. 

➢ Reconhecer que o conjunto de valores  
que tornam verdadeira uma equação  
é o conjunto solução dessa equação. 

➢ Identificar equações equivalentes. 

Como avaliar: 

➢ Proponha aos alunos a seguinte situação: 
Um professor quer organizar 2 times  
para um jogo e estão presentes na aula 
17 alunos. Quantos alunos devem ser 
colocados em cada time? Conduza a 
conversa para que compreendam que  
a solução 8,5 não é razoável para esse 
problema, porque a resposta deve ser  
um número inteiro e positivo. Peça que,  
em duplas, criem um problema e indiquem 
o conjunto universo. Depois, incentive-os  
a trocar o problema com outra dupla  
para resolver e indicar a raiz ou solução 
correspondente. 

 

 

 Escreva alguns exemplos numéricos para a primeira propriedade da igualdade vista na 

página 113, inclusive com valores negativos, e, em seguida, leia com os alunos o item 1. 

Escreva alguns exemplos numéricos para a segunda propriedade da igualdade, inclusive 

com frações, e, em seguida, leia com os alunos o item 2. Depois, coloque o primeiro 

exemplo na lousa e peça que escrevam a equação que representa essa situação. Desafie-

os a aplicar uma das propriedades da igualdade para anular o 45. Se necessário, pergunte: 

Qual é o elemento neutro da adição? Qual é o valor que, somado ao 45, resulta zero? Em 

seguida, incentive-os a verificar se o valor encontrado é raiz ou solução da equação inicial. 

Pergunte: Ao substituir x pelo valor encontrado, a igualdade se torna verdadeira?  

Proponha mais 2 ou 3 exemplos semelhantes e desafie-os a encontrar uma regra de 

resolução. Solicite, em seguida, que resolvam as atividades da página 115. 

 Resolva em conjunto com a turma os 3 exemplos da página 117. No exemplo 1, pergunte: 

Qual propriedade da igualdade devemos utilizar para que o número 10 não apareça no 

primeiro membro da equação? Que valor deve ser subtraído dos 2 membros para que isso 

ocorra? Faça as mesmas perguntas nos outros exemplos. Por fim, solicite que resolvam 

as atividades.  
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 Organize-os em duplas e peça que leiam o texto “O Epitáfio de Diofante (ou Diofanto)” da 

página 119. Pergunte: Qual é a idade do matemático? Incentive-os a compreender o problema 

e elaborar uma estratégia de resolução. Pergunte: Qual é o valor desconhecido? Incentive-

os a representar o valor desconhecido por uma incógnita. Oriente-os a escrever uma equação 

que represente a situação. Para isso, devem reler o problema e identificar cada item da 

equação. Em seguida, precisam encontrar uma equação equivalente, mais simples, e, 

finalmente, usar as propriedades da igualdade para resolver a equação. Ao final, devem 

verificar a resposta encontrada e emitir a resposta. 

 Peça que leiam o texto “A Matemática, as guerras e os códigos” da página 126 e, em seguida, 

abra uma roda de conversa para que compartilhem suas conclusões e seus conhecimentos. 

Em seguida, organize-os em grupos e solicite que construam os relógios conforme 

indicação na questão 1 (página 127) e elaborem as mensagens indicadas. Para a questão 

2, pergunte: Qual valor, no relógio, corresponde a 12? Qual valor, no relógio, corresponde 

a 39? Para o item b, incentive-os a elaborar uma equação equivalente à equação inicial. 

 Solicite que resolvam as atividades da página 121. Nas atividades 71 e 72, incentive-os a 

elaborar as duas estratégias de resolução e efetuar os cálculos. Peça que resolvam os 

problemas com o recurso da escrita de equações. Acompanhe-os e faça intervenções para 

promover a aprendizagem. 

 Peça aos alunos que resolvam as atividades das páginas 121 a 123. Acompanhe-os na tarefa e 

faça intervenções para favorecer a aprendizagem. Observe se escrevem as equações adequadas 

para a resolução dos problemas e se efetuam corretamente os procedimentos de resolução 

das equações. Peça que leiam o texto “Você sabia?” da página 122 e, em seguida, que resolvam 

as atividades 82 e 83. 

 Realize a sequência didática “Diminuição de gastos usando variáveis e incógnitas”. 

Quadro 4.3 

Referência no material didático Pág. 113 – Equações do 1º grau com 1 incógnita 

Objeto de conhecimento ➢ Equações polinomiais do 1º grau 

Habilidade 

➢ (EF07MA18) Resolver e elaborar problemas 
que possam ser representados por 
equações polinomiais de 1º grau, redutíveis 
à forma ax + b = c, fazendo uso das 
propriedades da igualdade. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Utilizar as propriedades da igualdade para 
resolver equações do 1º grau com 1 incógnita. 

➢ Resolver equações do 1º grau com 1 incógnita. 

➢ Resolver problemas que podem ser 
representados por equações do 1º grau 
com uma incógnita. 
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Como avaliar: 

➢ Para cada exemplo dado na página 117, 
proponha mais alguns semelhantes. 
Acompanhe-os na resolução e faça 
intervenções para promover a 
aprendizagem. Observe se mobilizam  
os recursos indicados no exemplo. 

 

Capítulo 5: Geometria: circunferência, ângulo e polígono 

 

 Inicie o capítulo pedindo aos alunos que observem o texto e as gravuras das páginas 132 e 

133. Em seguida, proponha uma roda de conversa para que possam compartilhar impressões 

e conhecimentos sobre o assunto. Deixe que levantem hipóteses e, para finalizar essas 

explorações, incentive-os a responder às questões apresentadas na página 133. 

 Peça aos alunos que leiam o texto da página 134 e identifiquem as diferenças entre a 

esfera, o círculo e a circunferência. Em seguida, solicite que desenhem e indiquem na 

circunferência o centro, um raio e um diâmetro.  

 Solicite que leiam o texto da página 135 e proponha que desenhem, no caderno, algumas 

circunferências com diferentes diâmetros e indiquem os elementos que as compõem. 

Chame a atenção dos alunos para a nomenclatura. Desafie-os a indicarem exemplos de 

círculos e circunferências em situações do cotidiano. Acompanhe-os durante a resolução 

das atividades (página 136). 

 Peça aos alunos que leiam o texto “A invenção da roda” da página 137. Abra uma roda de 

conversa e incentive-os a fazer uma lista com situações em que a roda é utilizada. Em 

seguida, oriente-os a desenvolverem uma pesquisa conforme pedido na questão 2. 

 Realize a sequência didática “Padrões geométricos”. 

Quadro 5.1 

Referência no material didático Pág. 134 – Circunferência e círculo 

Objeto de conhecimento ➢ A circunferência como lugar geométrico. 

Habilidade 

➢ (EF07MA22) Construir circunferências, 
utilizando compasso, reconhecê-las como 
lugar geométrico e utilizá-las para fazer 
composições artísticas e resolver 
problemas que envolvam objetos 
equidistantes. 
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Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Identificar a esfera, o círculo  
e a circunferência. 

➢ Identificar os elementos da circunferência  
e suas nomenclaturas. 

➢ Traçar circunferências com instrumentos 
adequados. 

➢ Relacionar o tema com situações  
do cotidiano. 

 

Como avaliar: 

➢ Ao propor que criem e desenhem figuras, 
verifique se manipulam adequadamente  
os instrumentos de desenho e se, durante  
a composição, mostram compreensão  
do conteúdo. 

 

 

 Acompanhe-os durante a leitura do texto da página 138 e chame a atenção para as 

nomenclaturas e notações. Em seguida, peça que identifiquem os tipos de ângulo.  

Proponha uma atividade para que possam encontrar exemplos de ângulos na sala de aula. 

É interessante que eles percebam que ângulos retos e ângulos rasos são muito comuns 

nas construções. Pergunte onde podemos encontrar ângulos agudos e ângulos obtusos. 

 Retome o uso do transferidor e observe se os alunos desenvolvem procedimentos para a 

medição de abertura de ângulos com a utilização desse instrumento de medida. Faça 

intervenções e verifique se identificam o ponto de origem e fazem com que ele coincida 

com o vértice do ângulo. É importante que os alunos também reconheçam que o ponto de 

origem e o zero no transferidor precisam coincidir com um dos lados do ângulo. Peça que 

leiam o texto da página 139 e abra uma roda de conversa para que compartilhem 

conhecimentos sobre a unidade de medida de ângulo, o grau e seus submúltiplos: o 

minuto e o segundo. Em seguida, peça que desenvolvam as atividades e observe se 

classificam, medem, registram e desenham os ângulos conforme as indicações. 

 Proponha que desenhem o segmento de reta com a medida indicada utilizando o compasso 

como sugerido na página 141. Durante a atividade, incentive os alunos a utilizar a  

nomenclatura adequada para se comunicar verbalmente e por escrito. 

 Peça que desenhem diversos ângulos com medidas específicas utilizando o transferidor e 

o compasso. 

 Peça que leiam o texto da página 143 e executem o procedimento de comparação dos 

ângulos para perceberem que possuem a mesma medida. Chame a atenção dos alunos 

para o uso do termo “congruente” e o registro matemático para essas situações. Em 

seguida, proponha que desenvolvam as atividades. 
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 Proponha que leiam o texto da página 146 e executem os procedimentos para verificar  

a congruência dos ângulos opostos pelo vértice. Abra uma roda de conversa e chame a 

atenção dos alunos para a diferença entre conjectura e demonstração. Desenvolva, em 

conjunto com a turma, a demonstração matemática para essa proposição. Solicite que 

resolvam as atividades da página 147. 

 Se possível, leve-os para o laboratório de informática e solicite que executem os passos 

indicados na seção “Matemática e Tecnologia” (páginas 149 e 150) para desenhar as retas 

paralelas e concorrentes. Acompanhe-os na execução da tarefa e faça intervenções para 

auxiliá-los. 

Quadro 5.2 

Referência no material didático Pág. 138 – Ângulo 

Objeto de conhecimento 
➢ Relações entre os ângulos formados por 

retas paralelas intersectadas por uma 
transversal. 

Habilidade 

➢ (EF07MA23) Verificar relações entre os 
ângulos formados por retas paralelas 
cortadas por uma transversal, com e sem 
uso de softwares de geometria dinâmica. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Reconhecer as nomenclaturas e as 
notações relacionadas ao conceito  
de ângulo. 

➢ Relacionar ângulos com elementos  
do cotidiano. 

➢ Medir a abertura de ângulos utilizando  
o transferidor. 

➢ Indicar a medida de abertura de um ângulo 
utilizando o grau e seus submúltiplos. 

➢ Calcular a medida de abertura de ângulos  
a partir de valores conhecidos ou indicados. 

➢ Utilizar instrumentos para medir  
e desenhar segmentos de reta. 

➢ Desenhar ângulos com o uso de régua  
e transferidor. 

➢ Desenhar ângulos com o uso de régua  
e compasso. 

➢ Identificar e reconhecer ângulos 
congruentes, adjacentes, complementares 
e suplementares. 

➢ Reconhecer as posições relativas de 
ângulos (adjacentes e opostos pelo vértice). 

➢ Compreender a demonstração  
de congruência de ângulos opostos  
pelo vértice 

➢ Utilizar softwares para desenhar e resolver 
problemas de ângulos. 

 



 

 

Material Digital do Professor 

Matemática – 7º ano 

2º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Como avaliar: 

➢ Peça que organizem um cartaz com 
4 colunas, uma para cada tipo de ângulo,  
e encontrem 3 exemplos de situações que 
ilustram cada tipo. Acompanhe os trabalhos 
e faça intervenções para ajudá-los na 
exploração.  

➢ Acompanhe-os na execução das tarefas  
e observe se mobilizam seus 
conhecimentos durante a execução,  
se manipulam os instrumentos 
adequadamente e se utilizam termos  
e nomenclatura específica para se 
comunicar verbalmente e por escrito.  
Faça intervenções para incentivar e reforçar 
esses aspectos. 

 

 

 Retome o estudo dos polígonos e incentive-os a recordar o que já estudaram sobre o tema. 

Em seguida, peça que leiam o texto da página 151 e solicite que identifiquem a diferença 

entre polígonos convexos e não convexos, elaborando uma definição para os dois  

conceitos. Em relação ao número de diagonais de um polígono convexo, leve-os a observar 

o quadro, perceber as regularidades e levantar hipóteses sobre elas. Incentive-os a 

perceber que os polígonos podem ser decompostos em triângulos. 

 Peça aos alunos que leiam o texto da página 155 e observem a classificação dos triângulos 

quanto aos lados e quanto aos ângulos. Em seguida, conduza a leitura para a compreensão 

da relação entre os lados e os ângulos de um triângulo. Oriente-os a observar o registro 

escrito desses elementos e relações.  

 Proponha que construam triângulos seguindo as orientações da página 156. Depois, peça 

que resolvam as atividades e, em seguida, oriente-os a justificar suas respostas com os 

respectivos desenhos. 

 Proponha aos alunos que construam alguns polígonos, inclusive triângulos, com palitos de 

sorvete ou com canudinhos de papel biodegradáveis e barbante. Incentive-os a explorar 

as possibilidades de alterar a forma desse polígonos e leve-os a perceber que o triângulo 

apresenta rigidez geométrica. Solicite que leiam o texto da página 160 e abra uma roda de 

conversa para que compartilhem suas experiências e aprendizados. Solicite, em seguida, que 

os alunos resolvam as atividades da página 161 em duplas. 

 Proponha que construam os triângulos e os quadrados utilizando régua e compasso.  

Acompanhe-os, faça intervenções para ampliar a aprendizagem. Proponha desafios 

diferentes para cada aluno e, ao final, peça que socializem suas construções. 

 Realize a sequência didática “Triângulos em construções”. 
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Quadro 5.3 

Referência no material didático Pág. 151 – Polígono 

Objetos de conhecimento 

➢ Triângulos: construção, condição de 
existência e soma das medidas dos ângulos 
internos. 

➢ Polígonos regulares: quadrado e triângulo 
equilátero. 

Habilidades 

➢ (EF07MA24) Construir triângulos, usando 
régua e compasso, reconhecer a condição 
de existência do triângulo quanto à medida 
dos lados e verificar que a soma das 
medidas dos ângulos internos de um 
triângulo é 180°. 

➢ (EF07MA25) Reconhecer a rigidez 
geométrica dos triângulos e suas aplicações, 
como na construção de estruturas 
arquitetônicas (telhados, estruturas 
metálicas e outras) ou nas artes plásticas. 

➢ (EF07MA26) Descrever, por escrito e por 
meio de um fluxograma, um algoritmo para 
a construção de um triângulo qualquer, 
conhecidas as medidas dos três lados. 

➢ (EF07MA27) Calcular medidas de  
ângulos internos de polígonos regulares, 
sem o uso de fórmulas, e estabelecer 
relações entre ângulos internos e externos 
de polígonos, preferencialmente vinculadas 
à construção de mosaicos e de 
ladrilhamentos. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Conhecer a regra de cálculo do número  
de diagonais de um polígono. 

➢ Identificar ângulos internos e externos  
de um polígono. 

➢ Perceber que o ângulo interno de um 
polígono é suplementar em relação  
ao ângulo externo adjacente. 

➢ Calcular medidas desconhecidas de 
abertura de ângulos em polígonos, 
mobilizando conhecimentos relacionados  
à posição relativa de retas. 

➢ Perceber a relação entre ângulos internos 
de polígonos e a possibilidade de preencher 
superfícies. 

➢ Perceber a relação entre os lados  
e os ângulos de um triângulo. 

➢ Perceber a condição de existência  
de um triângulo. 

➢ Identificar a rigidez geométrica  
no triângulo. 
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Como avaliar: 

➢ Oriente-os a reproduzir as construções 
feitas por Denise e incentive-os a elaborar  
a condição de existência de um triângulo. 
Pergunte, por exemplo: Quais são as 
características necessárias em relação  
à medida dos lados para que seja possível 
construir um triângulo? 

➢ Incentive-os a calcular a medida de 
abertura do ângulo externo de um polígono 
e verifique se mobilizam conhecimentos  
de ângulos suplementares para a resolução. 

➢ Organize os alunos em dupla e peça  
que cada um descreva um polígono para  
o outro construir. Ao final, socialize  
as construções da turma. 

 

 

 Oriente os alunos a executarem a experiência de desenhar um triângulo qualquer e compor 

uma figura com os ângulos internos desse triângulo. Incentive-os a desenhar triângulos 

diferentes, comparar os resultados e levantar hipóteses sobre alguma regularidade. Em 

seguida, acompanhe-os durante a leitura e interpretação da demonstração. Peça que 

resolvam as atividades da página 165 e faça intervenções para ajudá-los. 

 Desafie-os a descobrir a relação existente entre a medida de abertura de um ângulo 

externo de um triângulo e as medidas de abertura dos 2 ângulos internos não adjacentes 

a ele. Pergunte, por exemplo: Qual é a soma das medidas de abertura dos três ângulos 

internos do triângulo? Qual é a soma das medidas de abertura de um ângulo externo do 

triângulo e do ângulo interno adjacente? Qual é a relação entre a medida de abertura 

desse ângulo interno adjacente e as medidas de abertura do ângulo externo que está 

sendo analisado e dos outros 2? Ajude os alunos a perceber que a soma das medidas das 

aberturas de 2 ângulos internos do triângulo é igual ao suplementar do terceiro ângulo 

interno desse triângulo. 

 Oriente os alunos a ler o texto da página 169 e explorar a proposta do item 3 do “Explorar 

e descobrir”. Incentive-os a explorar diferentes formatos de quadriláteros. Em seguida, 

oriente-os a dividir os quadriláteros em triângulos, conforme proposto por Rodrigo, no 

texto. Proponha que levantem hipóteses sobre alguma regularidade e, em seguida, peça 

que resolvam as atividades propostas. 

 Sugira que os alunos façam a atividade 1 do “Explorar e descobrir” da página 170 para 

outros polígonos convexos. Peça que compartilhem suas descobertas com os colegas,  

respondam às questões e completem o quadro. 
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 Retome com os alunos as conclusões obtidas anteriormente para o triângulo e incentive-

os a compará-las com as de outros polígonos convexos. Acompanhe-os durante a leitura 

da página 171 e desenvolva a demonstração na lousa. Peça que resolvam as atividades. 

 Proponha que joguem o jogo “Identificação de polígonos convexos” da página 174 para 

ampliar os conhecimentos trabalhados no capítulo. Em seguida, proponha que desenvolvam 

as atividades da página 175 e revisem seus conhecimentos. 

Quadro 5.4 

Referência no material didático 
Pág. 164 – Soma das medidas de abertura dos 
ângulos de um polígono 

Objeto de conhecimento 
➢ Polígonos regulares: quadrado e triângulo 

equilátero. 

Habilidade 

➢ (EF07MA27) Calcular medidas de ângulos 
internos de polígonos regulares, sem o uso 
de fórmulas, e estabelecer relações entre 
ângulos internos e externos de polígonos, 
preferencialmente vinculadas à construção 
de mosaicos e de ladrilhamentos.  

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Perceber que a soma das medidas de 
abertura dos ângulos internos de um 
triângulo é 180°. 

➢ Perceber que a soma das medidas de 
abertura de 2 ângulos internos de um 
triângulo é igual ao suplementar do terceiro 
ângulo desse triângulo. 

➢ Compreender que a soma das medidas  
de abertura dos 4 ângulos internos de  
um quadrilátero convexo é de 360°. 

➢ Compreender a fórmula da soma das 
medidas de abertura dos ângulos internos 
de um polígono convexo. 

➢ Perceber que a soma das medidas  
de abertura dos ângulos externos de  
um polígono convexo é 360°. 

 

Como avaliar: 

➢ Acompanhe-os no desenvolvimento das 
atividades e observe se mobilizam seus 
conhecimentos durante as resoluções.  
Se necessário, retome as explorações 
realizadas anteriormente.  
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Projeto integrador 

Políticas de contenção de desmatamento e recuperação ambiental 

Tema Ritmo do desmatamento no Brasil e políticas de contenção e recuperação ambiental. 

Problema central 
enfrentado 

Compreender a situação ambiental em virtude do ritmo de desmatamento atual e relacioná-la 
às políticas de contenção do desmatamento e de recuperação ambiental. 

Produto final Relatório com estimativas da situação ambiental até 2027. 

Justificativa 

O Brasil é um país com imensas e importantes florestas, que, no entanto, vêm sendo destruídas 

há séculos. Nesse sentido, organizações governamentais e não governamentais têm se empenhado 

em avaliar o ritmo de desmatamento e a extensão das áreas atingidas, bem como têm tentado efetivar 

políticas e ações de preservação, conservação e recuperação. A conscientização da população sobre 

essa questão é um elemento imprescindível para o êxito de tais políticas e ações. Assim, este projeto 

integrador pretende envolver os alunos na discussão da temática, permitindo que exercitem sua 

cidadania na medida em que compreendem o que está em risco e que se posicionem em defesa da 

preservação ambiental. O projeto permite contemplar as competências gerais 2, 4 e 7 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.  

 7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar 

e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os 

direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, 

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

outros e do planeta. 
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Objetivos 

 Analisar dados relacionados ao desmatamento no Brasil. 

 Estimar o ritmo de desmatamento a partir de alguns dados. 

 Produzir relatório visando a divulgação da situação ambiental e a conscientização de jovens 

sobre a gravidade do problema. 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

Matemática 

 Gráficos de setores: interpretação, 
pertinência e construção para 
representar conjunto de dados. 

 

 Fração e seus significados:  
como parte de inteiros, resultado  
da divisão, razão e operador. 

 (EF07MA09) Utilizar, na resolução de problemas, a associação 
entre razão e fração, como a fração 2/3 para expressar  
a razão de duas partes de uma grandeza para três partes  
da mesma ou três partes de outra grandeza. 

 (EF07MA13) Compreender a ideia de variável, representada 
por letra ou símbolo, para expressar relação entre duas 
grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita. 

 (EF07MA37) Interpretar e analisar dados apresentados  
em gráfico de setores divulgados pela mídia e compreender 
quando é possível ou conveniente sua utilização. 

Ciências 
 Fenômenos naturais e impactos 

ambientais. 

 (EF07CI08) Avaliar como os impactos provocados por 
catástrofes naturais ou mudanças nos componentes físicos, 
biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas 
populações, podendo ameaçar ou provocar a extinção  
de espécies, alteração de hábitos, migração etc. 

Língua 
Portuguesa 

 Estratégias de escrita:  
textualização, revisão e edição. 

 (EF67LP21) Divulgar resultados de pesquisas por meio de 
apresentações orais, painéis, artigos de divulgação científica, 
verbetes de enciclopédia, podcasts científicos etc. 

Duração 

A duração aproximada é de 5 aulas. 

Material necessário 

 Equipamento de suporte para acesso à internet ou gráficos e documentos impressos. 

 Documento “Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa”, do Ministério do 

Meio Ambiente. 

 Caderno e lápis. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Matemática – 7º ano 

2º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Perfil do professor coordenador do projeto 

O professor mediador do 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 se preocupar com as questões ambientais e reconhecer ações positivas e transformadoras desse 

cenário. Para este projeto, os professores das aulas de Geografia, Matemática e Ciências poderão 

trabalhar em conjunto. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Analisando dados do desmatamento no Brasil (2 aulas) 

Inicie a aula mostrando aos alunos um mapa do desmatamento do portal de dados  

disponibilizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), responsável pelo Projeto de 

Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (Prodes), disponível em: 

<http://terrabrasilis.info/composer/PRODES>. Acesso em: 26 out. 2018. 

Pergunte aos alunos o que sabem sobre o desmatamento dessas áreas, quais os riscos e  

qual a provável extensão do problema. Em seguida, se possível, explore com a turma a ferramenta 

de monitoramento no Inpe, disponível em: <http://www.obt.inpe.br/prodes/dashboard/prodes-

rates.html>. Acesso em: 28 set. 2018. 

Se possível, peça que, em duplas, explorem a ferramenta; ajude-os a localizar dados 

quantitativos que permitam conhecer a extensão do desmatamento na região monitorada. Se o site 

não puder ser explorado na escola, forneça alguns dados (gráficos e quadros) e peça que sistematizem 

as informações no caderno. Durante a atividade, peça aos alunos que observem qual fração de medida 

de área foi desmatada em relação à medida de área total da Amazônia (5 500 000 km²) em 

determinado ano: em 1995, por exemplo, 
29 059

5 500 000
 da Amazônia foi desmatada, o que equivale a 

aproximadamente 0,528% da medida de área total. 

As frações também podem ser úteis para avaliar qual parcela do desmatamento aconteceu em 

cada estado. Em 1988, por exemplo, o desmatamento atingiu 6 990 km² da Amazônia localizada no 

Pará, dos 21 050 km² desmatados no total, naquele ano. Dessa forma, 
6 990

21 050
 do desmatamento da 

Amazônia em 1988 aconteceu no estado do Pará, o que equivale a aproximadamente 33,21%. Esse 

valor mostra como o Pará foi afetado naquele ano com o desmatamento da floresta Amazônica e pode 

ser comparado com o valor de anos posteriores. Deixe que os alunos trabalhem levantando alguns 

dados dessa forma e depois peça que compartilhem suas observações. Uma proposta interessante 

é distribuir os anos entre os alunos e pedir que calculem a porcentagem de área desmatada em cada 

ano para, ao final, calcular qual parte da região Amazônica foi desmatada entre 1988 e 2017. 

 

http://terrabrasilis.info/composer/PRODES
http://www.obt.inpe.br/prodes/dashboard/prodes-rates.html
http://www.obt.inpe.br/prodes/dashboard/prodes-rates.html
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Na aula seguinte, proponha a análise da reportagem “Mudanças climáticas podem levar 48% 

das espécies ao risco de extinção: ONG WWF aponta riscos de perda de biodiversidade em 35 

ecossistemas”, publicada no portal da Folha de S.Paulo, em 14 de março de 2018, disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2018/03/mudancas-climaticas-podem-levar-48-das-

especies-ao-risco-de-extincao.shtml>. Acesso em: 26 out. 2018. Peça a eles que anotem no caderno 

quais os riscos indicados na reportagem e quais as informações específicas sobre o Brasil. Ressalte a 

importância da qualidade das anotações que farão no caderno, visto que serão utilizadas na etapa final 

do projeto, quando os alunos terão de escrever um relatório de divulgação. Discuta com os alunos as 

relações entre desmatamento e mudança climática e ressalte o empenho de algumas ONGs e alguns 

centros de pesquisa, como é o caso do Greenpeace e do Inpe, no monitoramento desses fenômenos. 

Etapa 2 – Estudo do plano de recuperação (1 aula) 

Nesta etapa, proponha que, em grupos, os alunos analisem o documento “Plano Nacional  

de Recuperação da Vegetação Nativa”, publicado pelo Ministério do Meio Ambiente (Brasil)  

em 2017, disponível em: <http://www.mma.gov.br/images/arquivos/florestas/ 

planaveg_plano_nacional_recuperacao_vegetacao_nativa.pdf>. Acesso em: 26 out. 2018.  

Cada grupo ficará responsável por analisar uma parte diferente do documento (concentre a 

análise no trecho entre as páginas 17 e 43). O documento é escrito em linguagem técnica e, portanto, 

pode gerar alguma dificuldade de compreensão para os alunos do 7º ano. Oriente-os a anotar possíveis 

dúvidas e ajude-os na leitura, caso haja necessidade. Lembre a turma de fazer anotações de qualidade 

no caderno para que tenha subsídios quando for escrever o relatório ao final do projeto.  

No momento seguinte, peça que localizem dados de estimativa de recuperação da vegetação 

nativa (os dados se concentram entre as páginas 23 e 26) e proponha que façam cálculos específicos a 

partir desses dados. Sugira que projetem alguns cenários possíveis: caso se efetive apenas uma parte 

das expectativas de recuperação propostas no plano, qual área será recuperada de vegetação nativa? 

Apresente algumas situações em que se atinge 
2

3
, 

3

4
, etc. da meta.  

Na sequência das atividades, peça que pensem sobre a situação da Amazônia, destacando o 

gráfico da página 25. Sabendo-se que, em 2017, aproximadamente 7 000 km² da floresta Amazônica 

foram desmatados, conforme os dados analisados na aula anterior, quais seriam as perdas até 2027 

se mantido esse ritmo de desmatamento (7 mil quilômetros quadrados ao ano)? Relacione esses dados 

com a pesquisa feita no documento sabendo que 1 km² equivale a 100 hectares e levante observações 

com a turma. 

Etapa 3 – Produzir relatório para divulgação dos resultados (2 aulas) 

Na última etapa do projeto, a proposta é que os alunos produzam coletivamente um relatório 

para divulgar os dados localizados e produzidos por eles durante o projeto. O intuito é que esse  

relatório sirva para a divulgação da situação ambiental e conscientização de jovens sobre a gravidade 

do problema do desmatamento no Brasil. 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2018/03/mudancas-climaticas-podem-levar-48-das-especies-ao-risco-de-extincao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2018/03/mudancas-climaticas-podem-levar-48-das-especies-ao-risco-de-extincao.shtml
http://www.mma.gov.br/images/arquivos/florestas/planaveg_plano_nacional_recuperacao_vegetacao_nativa.pdf
http://www.mma.gov.br/images/arquivos/florestas/planaveg_plano_nacional_recuperacao_vegetacao_nativa.pdf


 

 

Material Digital do Professor 

Matemática – 7º ano 

2º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Para viabilizar a execução da atividade, mantenha a turma organizada nos mesmos grupos 

formados para a análise do documento publicado pelo Ministério do Meio Ambiente. Assim, a primeira 

tarefa será transcrever as informações registradas naquele momento para uma linguagem compreensível 

e atrativa para jovens. No momento seguinte, os alunos devem produzir gráficos e tabelas a partir das 

estimativas que fizeram nas aulas anteriores e incluir tais dados no relatório. Ao final, todas as escritas 

da turma vão compor um único relatório destinado à leitura de outros jovens como eles, que estudem 

na mesma ou em outras escolas. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação deverá levar em conta a capacidade de interagir e de trabalhar em grupo de cada 

aluno, já que essas são habilidades cruciais no desenvolvimento desse projeto. Também deve ser 

avaliado como realizam os cálculos, como interpretam os dados retirados do documento e dos gráficos 

e como tiram conclusões a partir dos resultados obtidos. Por fim, a qualidade da escrita do relatório 

feito coletivamente deve explicitar a qualidade do desenvolvimento do trabalho. 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

Inpe lança novo portal de dados e mapas sobre desmatamento e facilita acesso 

ao Prodes, Inep, 17 de novembro de 2017. Disponível em: 

<http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=4656> Acesso em: 26 out. 2018. 

Ritmo do desmatamento na Amazônia Legal diminui depois de 5 anos, 22 de agosto 

de 2017, disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/08/ritmo-

do-desmatamento-na-amazonia-legal-diminui-depois-de-5-anos.html>. Acesso em: 26 

out. 2018. 

http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=4656
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/08/ritmo-do-desmatamento-na-amazonia-legal-diminui-depois-de-5-anos.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/08/ritmo-do-desmatamento-na-amazonia-legal-diminui-depois-de-5-anos.html

