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Neste bimestre, você encontrará sugestões de atividades relacionadas ao estudo de estatística 

e probabilidade, no capítulo 9, e de perímetro, área e volume, no capítulo 10. Retome com os alunos 

as explorações e experiências que têm sobre esses assuntos para que possa, a partir da coleta dessas 

informações, propor intervenções que levem a avanços no conhecimento de cada um. Ajude-os a 

mobilizar conhecimentos anteriores e articulá-los para que possam incorporar novos conhecimentos.  

Serão retomadas e ampliadas as explorações envolvendo frações, porcentagens, equações, 

regra de 3, geometria e medidas em geral. Fique atento aos conhecimentos que os alunos já possuem 

e observe possíveis dificuldades, promovendo revisões sempre que necessário. Os jogos e as atividades 

lúdicas podem ser ferramentas poderosas nas revisões e também durante a apresentação de novos 

conceitos, portanto, sempre que possível, utilize-os durante as aulas. 

Incentive-os a acompanhar questões atuais expostas em diferentes mídias, por exemplo, 

televisão, rádio, jornais e revistas. Esse hábito pode favorecer o trabalho com situações-problemas 

envolvendo situações do cotidiano na sala de aula. Crie relações entre as atividades e as notícias 

observadas, dando destaque a situações próximas do cotidiano dos alunos. Conforme forem 

apresentados os exemplos e os assuntos no livro, peça que relatem as experiências e vivências que 

têm para que possam, juntos, ampliar as explorações propostas. 

Em relação aos assuntos de estatística e probabilidade, as argumentações e análises de média 

aritmética podem permitir algumas percepções, por exemplo, identificar os indicadores mais adequados 

para determinada situação ou ainda perceber que a mesma informação pode ser muito importante 

em um caso e irrelevante ou inadequada em outro. Em relação à média ponderada, os alunos, a partir 

das explorações realizadas em anos anteriores, serão estimulados a estudar diferentes situações nas 

quais tal indicador é pertinente. 

As explorações envolvendo gráficos de setores devem ser ampliadas e os alunos devem ser 

convidados a construí-los para diferentes conjuntos de dados. Note que, para a realização desse 

desafio, será preciso articular diferentes conhecimentos como: medidas de abertura de ângulo, 

construções geométricas relacionadas à circunferência e cálculos de porcentagem. Além d isso, os 

alunos são incentivados a analisar criticamente todos os elementos envolvidos e apresentados no 

gráfico, por exemplo, a identificação das categorias, título e definição dos eixos. 

Serão apresentadas explorações envolvendo o uso do software LibreOffice, além da continuidade 

das propostas com o uso da calculadora. Observe que essas ferramentas potencializam a aprendizagem 

uma vez que, para utilizá-las, os alunos precisam mobilizar os conhecimentos que possuem e podem 

visualizar composições de maneira mais dinâmica. 

Em relação aos fenômenos aleatórios, há uma grande oportunidade de propor aos alunos que 

façam experimentos, reproduzam situações, analisem e comparem resultados. 

Um aspecto muito importante a ser discutido neste bimestre é a linguagem matemática 

específica. Novos termos relacionados a estatística, probabilidade, medidas e geometria serão 
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apresentados. É fundamental que essa linguagem seja explorada e que os alunos possam utilizá-la 

para que se habituem a ela. 

No estudo da medida de perímetro, área e volume, incentive-os a fazer estimativas e a relacionar 

as informações e cálculos às experiências locais e avaliações pessoais. Sempre que possível, proporcione 

explorações com material manipulável, desenhos e experimentações para que ampliem a compreensão 

dos temas trabalhados. 

As informações e as atividades com o número π dão início a experiências que devem prepará-

los para o estudo posterior dos números irracionais. Também possibilitam observações e análises 

relacionadas a aproximações, arredondamentos e estimativas. 

O livro traz, também, diversas situações que dão continuidade ao trabalho de resolução de 

problemas e de raciocínio lógico. Incentive-os a trabalhar em grupo e a justificar suas escolhas e 

hipóteses para que possam ampliar a compreensão sobre os assuntos explorados e ampliar o 

repertório de possibilidades e estratégias, além de socializar possíveis dúvidas. 

 

Práticas de sala de aula para o desenvolvimento  

das habilidades  

 

Capítulo 9: Noções de estatística e probabilidade  

 

 Abra uma roda de conversa para observar os conhecimentos prévios dos alunos sobre 

estatística e probabilidade e peça que deem exemplos de situações do cotidiano nas quais 

seja possível identificar o tema. 

 Pergunte aos alunos o que é a variável de uma pesquisa e o que são valores em uma 

pesquisa. Peça que deem exemplos de variável qualitativa e variável quantitativa. Dê 

alguns exemplos de pesquisas e pergunte aos alunos a varíavel e os valores da pesquisa, 

como: Qual sua música preferida? “Música” é a variável, e “rock”, “pop” e “sertanejo” são 

alguns valores dessa variável. 

 Verifique se os alunos compreendem e interpretam uma tabela de frequências como a  

da página 247. Elabore com a turma uma tabela de frequências para uma pesquisa por 

eles idealizada. 
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 Incentive-os a debater sobre o último censo populacional realizado no Brasil e promova uma 

conversa sobre os dados populacionais mais recentes do Brasil, disponíveis no site do IBGE. 

Retome alguma exploração anterior realizada no site do IBGE ou apresente a ferramenta 

para a turma. Destaque as informações sobre a margem de erro e a amostragem. Incentive-

os a perceber a diferença entre projeções a partir de dados anteriores e a margem de erro 

em pesquisas por amostragem.  

Quadro 9.1 

Referência no material didático Pág. 244 – Pesquisa estatística e termos relacionados 

Objetos de conhecimento 

➢ Pesquisa amostral e pesquisa censitária.  

➢ Planejamento de pesquisa, coleta e 
organização dos dados, construção de tabelas 
e gráficos e interpretação das informações.  

Habilidade 

➢ (EF07MA36) Planejar e realizar pesquisa 
envolvendo tema da realidade social, 
identificando a necessidade de ser 
censitária ou de usar amostra, e interpretar 
os dados para comunicá-los por meio de 
relatório escrito, tabelas e gráficos, com  
o apoio de planilhas eletrônicas. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Reconhecer situações em que são  
utilizados dados estatísticos. 

➢ Organizar dados coletados em tabelas. 

➢ Calcular frequência absoluta e frequência 
relativa em dados organizados em tabelas. 

 

Como avaliar: 

➢ Oriente-os a realizar uma pesquisa sobre  
o estado de origem dos alunos do 7º ano e 
incentive-os a calcular a frequência relativa 
e a frequência absoluta dos dados coletados. 

➢ Organize os alunos em duplas, distribua 
uma moeda para cada dupla e peça que 
realizem o experimento de jogar uma 
moeda e anotar os resultados. Em seguida, 
peça que construam a tabela com os 
resultados obtidos. Ao final, organize-os  
em grupos de 6 alunos e solicite que 
organizem um cartaz com os resultados  
de toda a turma. Exponha os trabalhos  
e incentive-os a comparar os resultados  
dos cartazes com os resultados das duplas. 

 

 

 Retome com os alunos o cálculo de média aritmética e verifique as informações e 

conhecimentos que possuem. Incentive-os a identificar situações em que a média aritmética 
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permite favorecer o planejamento de ações. Peça que deem exemplos de situações em que 

ela é utilizada, por exemplo, nos meios de comunicação. Incentive-os a localizar em jornais 

e revistas a utilização desse termo. 

 Elabore algumas situações envolvendo o cálculo de média aritmética e verifique as 

estratégias que utilizam para resolvê-las. 

 Leia junto com os alunos a explicação e o exemplo de cálculo de média aritmética ponderada 

da página 253 e peça que elaborem outra situação que envolva a média aritmética ponderada. 

Quadro 9.2 

Referência no material didático Pág. 251 – Média aritmética  

Objeto de conhecimento 
➢ Estatística: média e amplitude de um 

conjunto de dados. 

Habilidade 

➢ (EF07MA35) Compreender, em contextos 
significativos, o significado de média 
estatística como indicador da tendência  
de uma pesquisa, calcular seu valor  
e relacioná-lo, intuitivamente, com  
a amplitude do conjunto de dados.  

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Compreender o significado de média 
aritmética. 

➢ Interpretar o significado de dados 
estatísticos em forma de média aritmética. 

➢ Calcular médias aritméticas. 

➢ Calcular médias aritméticas ponderadas. 

 

Como avaliar: 

➢ Acompanhe-os durante a resolução das 
atividades e faça intervenções para auxiliar 
na aprendizagem. Observe se mobilizam 
seus conhecimentos durante a tarefa. 

 

 

 Solicite aos alunos que localizem gráficos em jornais e revistas, incluindo gráficos de setores. 

Em seguida, peça que construam um painel com as informações coletadas e incluam algumas 

informações sobre cada gráfico. Incentive-os a criar uma pesquisa que resulte na apresentação 

de dados organizados em um gráfico de setores. Acompanhe-os na tarefa e faça intervenções 

para auxiliá-los na compreensão da atividade. 

 Peça que resolvam as atividades da página 255 e acompanhe-os na tarefa. As resoluções das 

atividades se articulam com conhecimentos estudados anteriormente, então é importante que 

os alunos mobilizem esses conceitos para que possam tirar conclusões e encontrar estratégias.  
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 Elabore com a turma uma situação de pesquisa na qual, com os resultados obtidos, seja 

possível construir um gráfico de setores usando o conceito de porcentagem. Oriente-os a 

calcular a medida de abertura do ângulo correspondente a cada um dos resultados. Faça-

os lembrar que o círculo completo mede 360°. Distribua transferidores para que desenhem 

os ângulos.  

 Verifique se interpretam o gráfico de setores e incentive-os a observar esse gráfico e 

as porcentagens correspondentes a cada setor circular. Faça-os lembrar que o círculo 

completo corresponde a 100% dos dados e à medida de abertura de ângulo de 360°. 

Incentive-os a fazer a correspondência entre as porcentagens e as medidas de abertura 

de ângulo por proporcionalidade. 

 Peça que resolvam as atividades das páginas 256 a 259 e, em cada uma, incentive-os a 

observar os dados, conferir os cálculos e calcular a frequência relativa, quando possível. 

Acompanhe-os na construção do gráfico de setores e observe se utilizam adequadamente 

o transferidor. Amplie as explorações pedindo aos alunos que pesquisem informações 

sobre o desmatamento no Brasil e outros problemas ligados ao meio ambiente. 

 Retome com os alunos as explorações anteriores em que foi possível utilizar alguma 

tecnologia ou ferramenta digital. Se houver oportunidade, leve-os ao laboratório de 

informática para que explorem a ferramenta apresentada na página 260. Converse com 

a turma sobre o significado de software livre e, se julgar pertinente, converse também 

sobre o uso de programas não licenciados, possíveis causas e consequências. Oriente-os 

na construção da planilha, conforme passos indicados, e, em seguida, na construção dos 

gráficos de colunas e de setores. Depois, peça que respondam às questões. 

 Realize a sequência didática “Gráficos e tabelas”. 

Quadro 9.3 

Referência no material didático Pág. 254 – Gráfico de setores  

Objeto de conhecimento 
➢ Gráficos de setores: interpretação, 

pertinência e construção para representar 
conjunto de dados 

Habilidade 

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

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Construir gráficos de setores com  
o cálculo da medida de abertura do ângulo 
correspondente a cada valor e com o uso 
de transferidor. 

➢ Construir tabelas e gráficos com o uso  
de ferramentas de informática. 



 

 

Material Digital do Professor 

Matemática – 7º ano 

4º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Como avaliar: 

➢ Organize os alunos em grupos e proponha 
que façam um cartaz com alguns gráficos 
de colunas, de barras, de linhas e de 
setores. Oriente-os a acrescentar, para 
cada gráfico, algumas informações sobre  
os dados representados em cada um. 
Promova a exposição e incentive-os a 
analisar o impacto visual de cada tipo de 
gráfico em relação aos respectivos dados. 
Abra uma roda de conversa para que 
avaliem quais gráficos são mais adequados 
para quais tipos de dados e informações. 

 

 

 Verifique se os alunos compreendem o que é um evento aleatório. Incentive-os a dar 

exemplos nos quais seja possível identificar esse tipo de evento. Retome com a turma o 

conceito de espaço amostral e evento e pergunte, por exemplo, qual é o espaço amostral 

no experimento aleatório “lançamento de um dado perfeito”. Peça que o ajudem a 

escrever o conjunto que representa a possibilidade de ocorrer um número par nesse 

experimento aleatório. Os alunos poderão registrar em um painel ou cartaz os novos 

termos aprendidos e seus respectivos significados e utilizações. 

 Peça aos alunos que indiquem um espaço amostral e deem um exemplo de evento certo e 

evento impossível para esse espaço amostral. Retome com eles o cálculo de probabilidades 

e construa um experimento no qual seja possível identificar um evento certo ao analisar o 

espaço amostral. O mesmo poderá ser realizado para identificar um evento impossível. 

 Proponha que realizem o lançamento de um dado perfeito e verifiquem a probabilidade de 

sair, por exemplo, um número menor do que 5. Peça que indiquem o espaço amostral e o 

evento A. Oriente-os a escrever a expressão matemática que representa a probabilidade de 

ocorrência desse evento. Abra uma roda de conversa para que indiquem as possibilidades  

e as probabilidades de ocorrência de alguns eventos. 

 Abra uma roda de conversa e incentive-os a apresentar exemplos de eventos impossíveis 

e eventos certos. Peça que relacionem o tema com as atividades cotidianas. 

 Incentive-os a dar exemplos de jogos que conhecem e a compartilhar jogos tradicionais na 

família ou na região. Peça aos alunos que pensem na diferença entre jogos que envolvem 

cartas, dados e tabuleiros e jogos esportivos. Apresente também a ideia de jogos competitivos 

e jogos cooperativos. Proponha que pensem na relação entre jogos e probabilidades. 

Reserve um momento para que possam explicar aos colegas os jogos que conhecem e 

realizar algumas partidas de alguns deles. 
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 Organize os alunos em duplas e peça que reproduzam o exemplo do lançamento de uma 

moeda visto no “Explorar e descobrir” da página 270, indicando a probabilidade de sortear 

“cara” nesse evento aleatório. Solicite que construam uma roleta como vista na seção. 

Após a construção da roleta, peça a eles que respondam: Qual é a probabilidade de o 

ponteiro parar sobre um setor de cor vermelha, de cor azul e de cor verde? Incentive-os a 

analisar os resultados e a compará-los com os resultados dos colegas, explorando também 

a relação entre a probabilidade experimental e a probabilidade teórica. 

 Verifique se os alunos compreenderam a construção do gráfico da “Atividade resolvida 

passo a passo” da página 271 com as informações sobre a quantidade de bilhetes da rifa 

comprados pelos alunos da turma de Carlos. Pergunte aos alunos, por exemplo, de que 

maneira podem resolver o problema e verifique se propõem a utilização de expressão 

algébrica. Caso não apareça essa sugestão, apresente-a aos alunos. Alguns podem sugerir 

a construção de uma tabela, então valide as duas estratégias. 

 Organize os alunos em duplas e incentive-os a elaborar uma pesquisa de opinião. Peça  

que organizem os dados em tabelas e gráficos, calculem a média aritmética dos dados 

levantados e organizem um cartaz. Convide-os a socializar cada uma das etapas. 

 Abra uma roda de conversa para que possam compartilhar informações sobre  pesquisas 

censitárias. Verifique as ideias que possuem sobre o assunto. Em seguida, proponha  

que pesquisem sobre como esse tipo de pesquisa é realizado no site do IBGE 

<https://www.ibge.gov.br/> (acesso em: 29 out. 2018). 

 Realize a sequência didática “Probabilidade”. 

Quadro 9.4 

Referência no material didático Pág. 263 – Probabilidade 

Objetos de conhecimento 

➢ Experimentos aleatórios: espaço amostral  
e estimativa de probabilidade por meio  
de frequência de ocorrências. 

➢ Pesquisa amostral e pesquisa censitária. 
Planejamento de pesquisa, coleta e 
organização dos dados, construção de tabelas 
e gráficos e interpretação das informações. 

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

 

  

https://www.ibge.gov.br/
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Habilidades 

➢ (EF07MA34) Planejar e realizar 
experimentos aleatórios ou simulações  
que envolvem cálculo de probabilidades  
ou estimativas por meio de frequência  
de ocorrências. 

➢ (EF07MA36) Planejar e realizar pesquisa 
envolvendo tema da realidade social, 
identificando a necessidade de ser 
censitária ou de usar amostra, e interpretar 
os dados para comunicá-los por meio  
de relatório escrito, tabelas e gráficos,  
com o apoio de planilhas eletrônicas. 

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

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Compreender o significado de experimento 
aleatório. 

➢ Compreender o significado de espaço amostral. 

➢ Perceber a relação entre os resultados  
de eventos probabilísticos em situações 
experimentais e em cálculos de 
probabilidade. 

➢ Compreender o significado de evento  
certo e evento impossível. 

➢ Relacionar o estudo de probabilidades  
com situações do cotidiano. 

➢ Planejar e realizar pesquisas de opinião. 

➢ Organizar dados de pesquisas de opinião. 

➢ Comunicar resultados de pesquisas de 
opinião por meio de gráficos e tabelas. 

 

Como avaliar: 

➢ Abra um espaço para que façam alguns 
experimentos com o lançamento de um 
dado perfeito e/ou de uma moeda perfeita 
e com a retirada de cartas de um baralho. 
Incentive-os a compartilhar suas conclusões 
e conhecimentos. 

➢ Organize os alunos em grupos e oriente-os 
a realizar uma pesquisa de opinião na 
escola. Abra uma roda de conversa e 
levante com eles os temas de interesse 
para que decidam qual pesquisa fazer. 
Depois, peça que organizem uma tabela 
com os dados levantados e oriente-os a 
calcular as frequências absoluta e relativa 
das respostas coletadas. Se possível, sugira 
que cada grupo pesquise um assunto 
diferente em relação a um tema comum e, 
depois, organize a exposição dos trabalhos. 
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Capítulo 10: Perímetro, área e volume  

 

 Abra uma roda de conversa para que os alunos possam compartilhar conhecimentos  

e experiências envolvendo o cálculo das medidas de área, de perímetro e de volume. 

Incentive-os a dar exemplos que eles conhecem sobre medidas de perímetros, áreas  

e volumes semelhantes às apresentadas no livro. Proponha, também, que estimem a 

medida do perímetro e a medida da área de diferentes espaços da escola e realizem 

experimentos envolvendo o cálculo da medida do volume, utilizando o cubo menor 

(unidade) e o cubo maior (unidade de milhar) do material dourado. Incentive-os a levantar 

hipóteses, elaborar estimativas e fazer algumas comparações. 

 Incentive-os a pesquisar a medida da área e a população da cidade em que residem e 

a fazer comparações. Peça que desenhem diferentes polígonos na malha quadriculada 

e calculem a medida do perímetro de cada um deles. Oriente-os a registrar os cálculos. 

 Organize-os em duplas, distribua alguns pedaços de barbante e fita adesiva para cada 

dupla e incentive-os a construir contornos de figuras com os barbantes e colá-los com a 

fita adesiva em uma folha de papel. Abra uma roda de conversa para que observem os 

resultados e tirem conclusões sobre a igualdade de medidas dos perímetros para contornos 

diferentes. Retome com os alunos o uso de escala. 

 Retome com os alunos a nomenclatura utilizada para nomear os elementos da circunferência. 

Organize-os em duplas e disponibilize alguns objetos circulares como nos exemplos do “Explorar 

e descobrir” da página 282. Em seguida, peça que meçam o contorno e o diâmetro dos objetos 

e registrem os dados em uma tabela. Depois, distribua calculadoras para as duplas e oriente-

os a procurar alguma relação entre essas medidas. Desafie-os a escrever uma fórmula que 

represente a situação e, depois, a ler a parte final do texto para sistematizar os conhecimentos. 

 Solicite aos alunos que pesquisem sobre o matemático Euler e proponha ampliações a 

partir da leitura da história do número π na página 284. Incentive-os a perceber que o uso 

do símbolo π leva a valores exatos para os cálculos. 

Quadro 10.1 

Referência no material didático Pág. 280 – Perímetro 

Objeto de conhecimento ➢ Medida do comprimento da circunferência.  

Habilidade 

➢ (EF07MA33) Estabelecer o número como  
a razão entre a medida de uma 
circunferência e seu diâmetro, para 
compreender e resolver problemas, 
inclusive os de natureza histórica.  
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Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Relembrar o significado de perímetro,  
de área e de volume. 

➢ Perceber que figuras com formatos 
diferentes podem ter a mesma medida  
de perímetro. 

➢ Identificar o número π como  
representação da relação entre as medidas 
de comprimento da circunferência  
e de seu diâmetro. 

➢ Perceber que a relação entre as medidas  
de comprimento da circunferência e de  
seu diâmetro não pode ser representada 
por um decimal exato. 

 

Como avaliar: 

➢ Proponha que façam uma pesquisa para 
descobrir as dimensões de um campo de 
futebol. Pergunte: Há variações? Qual é a 
diferença entre um campo de futebol oficial 
e um não oficial? Quais são as medidas 
recomendadas para jogos internacionais? 
Incentive-os a levantar as medidas de 
alguns campos de futebol famosos ou  
da região em que moram e a calcular  
as respectivas medidas de perímetro.  
Em seguida, proponha que meçam as 
dimensões da quadra de esportes da  
escola e façam comparações. 

➢ Leve-os para o laboratório de informática  
e peça que calculem os valores das frações 
indicadas para o cálculo de π, ao longo  
da história, que aparecem neste capítulo. 
Algumas dessas representações têm mais 
de sete casas decimais e, portanto,  
não aparecem inteiras no visor de uma 
calculadora comum. Peça que calculem  
a diferença entre esses valores e pergunte: 
A diferença entre esses valores é grande  
ou pequena? Conduza a conversa para  
que concluam que essa avaliação é relativa.  
Em relação às casas decimais, proponha  
a seguinte reflexão: represente 3,14159  
de 10 cm; represente 3,14159 de 1 cm; 
represente 3,14159 de 1 mm. Incentive-os 
a tirarem conclusões acerca das diferenças 
entre esses valores e da pertinência do uso 
de um símbolo para representar a relação 
entre as medidas de comprimento da 
circunferência e de seu diâmetro. 
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 Abra uma roda de conversa para que os alunos compartilhem experiências e conhecimentos 

sobre o conceito de área e sua utilização no cotidiano. Converse com a turma sobre o que 

significa a medida de área aproximada e procure estratégias para o cálculo. Organize-os em 

duplas e proponha que desenhem, na malha quadriculada, figuras de mesma medida de 

perímetro com diferentes formatos. Peça que organizem uma tabela com os resultados e 

indiquem a figura com a maior medida de área e a figura com a menor medida de área. 

Organize a exposição dos trabalhos e proponha reflexões acerca das criações. 

 Incentive-os a construir um Tangram como visto no “Explorar e descobrir” da página 286. 

Resgate as informações e experiências que possuem sobre o Tangram e peça que escolham 

uma das peças menores para ser tomada como unidade de medida de área. A partir dessa 

escolha, deverão dizer quantas unidades de medida de área tem cada uma das regiões 

planas que compõem o quebra-cabeça. Em seguida, incentive-os a identificar quais figuras 

planas têm medidas de área iguais. Amplie as explorações, estabelecendo relações com 

frações e porcentagens a partir das explorações realizadas com as peças do Tangram. 

 Solicite aos alunos que resolvam as atividades das páginas 286 e 287. Acompanhe-os  

na tarefa e faça intervenções para auxiliá-los. Incentive-os a compartilhar hipóteses e 

conclusões. Nas atividades de cálculo mental, incentive-os a identificar e comunicar 

seus raciocínios aos colegas. 

 Retome as explorações anteriores envolvendo o cálculo da medida de área. Incentive-os  

a elaborar, coletivamente, textos que elucidem as compreensões que obtiveram sobre 

cada fórmula apresentada. Em seguida, leve-os a perceber que podem calcular medidas 

de área de regiões planas por decomposição em figuras conhecidas e, para isso, permita 

explorações a partir de recortes e montagens. 

 Organize os alunos em duplas e peça que leiam a “Atividade resolvida passo a passo” da 

página 290. Verifique se lembram dos passos para a resolução de um problema: ler  

e compreender; planejar uma solução; executar o que foi planejado; verificar e emitir  

uma resposta. Desafie-os a resolver o problema considerando os passos de resolução. 

Acompanhe-os na tarefa e faça intervenções para promover a aprendizagem. Incentive-

os a compartilhar hipóteses e conclusões. Peça que elaborem uma situação parecida 

com a apresentada e desafiem um colega a resolvê-la. 

 Solicite a eles que resolvam as atividades da página 291. Acompanhe-os na tarefa e faça 

intervenções para promover a aprendizagem. Incentive-os a encontrar mais de uma 

maneira de resolver as atividades e a compartilhar suas hipóteses e conclusões. 
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Quadro 10.2 

Referência no material didático Pág. 285 – Área 

Objeto de conhecimento 

➢ Equivalência de área de figuras planas: 
cálculo de áreas de figuras que podem  
ser decompostas por outras, cujas áreas 
podem ser facilmente determinadas  
como triângulos e quadriláteros. 

Habilidades 

➢ (EF07MA31) Estabelecer expressões  
de cálculo de área de triângulos  
e de quadriláteros.  

➢ (EF07MA32) Resolver e elaborar problemas 
de cálculo de medida de área de figuras 
planas que podem ser decompostas por 
quadrados, retângulos e/ou triângulos, 
utilizando a equivalência entre áreas. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Compreender o significado de área  
de uma figura plana. 

➢ Relacionar a ideia de medida de área  
com situações do cotidiano. 

➢ Compreender e utilizar fórmulas de cálculo 
de medida de área de figuras planas. 

➢ Calcular a medida da área de figuras 
geométricas planas por decomposição  
em triângulos e quadriláteros. 

➢ Calcular a medida da área de figuras  
planas por arredondamento. 

 

Como avaliar: 

➢ Distribua folhas de papel quadriculado aos 
alunos e incentive-os a desenhar algumas 
figuras geométricas planas. Em seguida, peça 
que calculem a medida de área dessas figuras. 
Depois, incentive-os a desenhar na malha 
quadriculada outras figuras geométricas 
planas com a mesma medida de área.  

➢ Peça que organizem uma tabela com as 
informações de área e perímetro das 
figuras desenhadas.  

 

 

 Disponibilize material dourado para a turma e peça que observem as imagens da página 

293. Solicite a eles que reproduzam os sólidos geométricos dessa página para estudarem 

a equivalência de volumes. Em seguida, peça que criem outros empilhamentos que 

permitam observações acerca da equivalência de volumes. 

 Organize-os em grupos de 4 alunos e distribua cubinhos de material dourado para os 

grupos. Peça que leiam o texto do “Explorar e descobrir” da página 294 e montem um cubo 
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e um paralelepípedo seguindo as medidas e orientações dadas. Em seguida, incentive-os 

a observar as características dos sólidos que construíram e a identificar uma fórmula  

de cálculo do volume desses sólidos geométricos. Ao final, peça que leiam o texto para 

sistematizar seus conhecimentos e, juntos, criar outras situações envolvendo 

preenchimento de caixas utilizando cubinhos do material dourado. 

 Peça a eles que resolvam as atividades das páginas 294 a 296 e acompanhe-os na tarefa. 

Faça intervenções para auxiliar na aprendizagem. Incentive-os a reproduzir algumas 

atividades com o auxílio do material dourado para que possam ampliar seus conhecimentos. 

 Realize a sequência didática “Capacidade e volume”. 

Quadro 10.3 

Referência no material didático Pág. 293 – Volume  

Objeto de conhecimento 
➢ Cálculo de volume de blocos retangulares, 

utilizando unidades de medida 
convencionais mais usuais. 

Habilidade 

➢ (EF07MA30) Resolver e elaborar problemas 
de cálculo de medida do volume de blocos 
retangulares, envolvendo as unidades 
usuais (metro cúbico, decímetro cúbico  
e centímetro cúbico). 

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Compreender a ideia de medida  
de volume de um sólido geométrico. 

➢ Conhecer e utilizar a fórmula de cálculo da 
medida de volume de um bloco retangular. 

➢ Calcular a medida do volume de sólidos 
geométricos. 

 

Como avaliar: 

➢ Disponibilize material dourado e incentive-
os a montar sólidos geométricos variados  
e a identificar o volume, o número de faces, 
de arestas e de vértices de cada um deles. 
Depois, peça que identifiquem dois sólidos 
com a mesma medida de volume e 
comparem os dados levantados. 
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Projeto integrador 

Esporte é saúde 

Tema Importância de praticar exercícios físicos desde a infância para uma vida saudável. 

Problema central 
enfrentado 

Probabilidade da prática de esportes entre crianças e adolescentes e as consequências para  
a saúde. 

Produto final Campeonato de práticas esportivas menos frequentes. 

Justificativa 

A prática regular de atividades físicas, entre as quais estão os esportes, proporciona vários 

benefícios para a saúde, reduzindo a incidência de obesidade e de doenças associadas ao 

sedentarismo. Estudos recentes têm evidenciado que a probabilidade da prática regular de atividades 

físicas na vida adulta é maior quando, desde cedo, é dada às crianças a oportunidade de praticar 

esportes. Nesse sentido, a proposta deste projeto integrador é permitir aos jovens conhecer alguns 

resultados de pesquisas que relacionam prática esportiva e saúde, bem como, investigar na escola 

quais são as práticas esportivas mais frequentes e as mais raras. A partir disso, objetiva-se incentivar 

a experimentação de esportes pouco frequentes no cotidiano desses alunos. Este projeto contempla 

as competências gerais 2, 4, 8 e 10 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. 

 8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se  

na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica  

e capacidade para lidar com elas. 

 10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência  

e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 

sustentáveis e solidários. 
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Objetivos 

 Conscientizar sobre os riscos do sedentarismo para a saúde. 

 Propor a análise da probabilidade relacionada à temática da prática esportiva. 

 Realizar pesquisa amostral sobre as preferências e os hábitos do esporte na escola. 

 Realizar análise de dados de pesquisa e construir gráficos. 

 Promover a prática de esportes e realizar campeonato esportivo, incentivando os alunos a agirem 

com autonomia e ética. 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

Matemática 

 Experimentos aleatórios:  
espaço amostral e estimativa  
de probabilidade por meio  
de frequência de ocorrências. 

 Pesquisa amostral e pesquisa 
censitária. 

 Planejamento de pesquisa, coleta  
e organização dos dados, construção 
de tabelas e gráficos e interpretação 
das informações. 

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

 (EF07MA34) Planejar e realizar experimentos aleatórios  
ou simulações que envolvem cálculo de probabilidades  
ou estimativas por meio de frequência de ocorrências. 

 

 (EF07MA36) Planejar e realizar pesquisa envolvendo tema  
da realidade social, identificando a necessidade de ser 
censitária ou de usar amostra, e interpretar os dados para 
comunicá-los por meio de relatório escrito, tabelas e gráficos, 
com o apoio de planilhas eletrônicas. 

 

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

Ciências 
 Programas e indicadores de saúde 

pública 

 (EF07CI09) Interpretar as condições de saúde da comunidade, 
cidade ou estado, com base na análise e comparação de 
indicadores de saúde (como taxa de mortalidade infantil, 
cobertura de saneamento básico e incidência de doenças  
de veiculação hídrica, atmosférica entre outras) e dos 
resultados de políticas públicas destinadas à saúde. 

Educação 
Física 

 Esportes 

 

 

 Ginástica de conscientização 
corporal 

 (EF67EF07) Propor e produzir alternativas para experimentação 
dos esportes não disponíveis e/ou acessíveis na comunidade  
e das demais práticas corporais tematizadas na escola. 

 (EF67EF08) Experimentar e fruir exercícios físicos que 
solicitem diferentes capacidades físicas, identificando  
seus tipos (força, velocidade, resistência, flexibilidade) 
 e as sensações corporais provocadas pela sua prática. 

 (EF67EF09) Construir, coletivamente, procedimentos e normas 
de convívio que viabilizem a participação de todos na prática 
 de exercícios físicos, com o objetivo de promover a saúde. 

Duração 

A duração prevista é de 1 mês, contemplando a realização de pesquisa com os alunos da escola 

e a organização de um campeonato esportivo. 
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Material necessário 

 Reportagens publicadas pela mídia sobre prática esportiva e indicadores de saúde   

da população. 

 Caderno e lápis. 

 Bolas e equipamentos para práticas esportivas variadas. 

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. 

É importante que haja o engajamento dos educadores durante todas as etapas, desde a motivação 

inicial e reflexões sobre a importância das ações propostas e possíveis mudanças de atitudes até a 

apresentação final e a organização do campeonato. A comunidade de pais e responsáveis poderá ser 

convidada a participar do projeto. Os professores das aulas de Ciências, Matemática e Educação Física 

poderão trabalhar em conjunto. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Investigando sobre as relações entre prática esportiva e saúde (2 aulas) 

Inicie a aula perguntando se os alunos praticam ou já praticaram algum esporte e se acham 

que a prática de esportes tem alguma relação com a saúde. Incentive-os a expor suas opiniões e 

compartilhar suas experiências. Em seguida, explique que o projeto integrador desse bimestre será 

centrado nesse assunto e indique que a primeira etapa será a análise de alguns dados de pesquisa.  

Organize a turma em trios e disponibilize o acesso aos dados (ou uma cópia deles) que constam 

no site do Ministério da Saúde decorrentes de um estudo chamado “Diagnóstico Nacional do Esporte” 

(disponível em: <www.esporte.gov.br/diesporte/2.html>. Acesso em: 29 out. 2018.).  

Nesse estudo há várias informações interessantes e a apresentação dos dados está disposta 

de forma bastante atrativa. Depois que tiverem explorado livremente o material por alguns minutos, 

oriente cada trio a concentrar a análise em conjuntos diferentes de informações.  

Incentive os alunos a fazer anotações e sistematizações das análises no caderno. Faça  

intervenções que sejam condizentes com o tema que cada trio estiver analisando para ajudá-los a 

investigar os dados. É interessante que se reserve tempo para que os alunos possam questionar outros 

trios sobre suas pesquisas, expondo assim as curiosidades e interesses da turma.  

Incentive-os a organizar tabelas que incluam a quantidade de pessoas correspondente a cada 

porcentagem indicada nos gráficos (em relação a cada informação que o trio está analisando). Na 

informação da segunda imagem apresentada como exemplo, seria possível perguntar: Em relação aos 

entrevistados, quantos não praticam esportes? Dos entrevistados que não praticam esportes, quantos 

http://www.esporte.gov.br/diesporte/2.html
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não têm consciência dos riscos da vida sedentária e por isso não praticam esportes? Se esses números 

fossem extrapolados para a população brasileira estimada, quantos seriam, aproximadamente?  

Incentive-os a colocar essas duas colunas na tabela.  

Apresente perguntas e objetivos para cada trio de acordo com o tema de cada trabalho. 

Depois, peça aos trios que cada um apresente ao restante da turma as conclusões obtidas a partir do 

trecho específico que analisaram. A intenção é que, feita a rodada de apresentações de todos os trios, 

eles tenham uma visão bastante completa das informações mais relevantes do estudo apresentado 

pelo Ministério da Saúde. 

Na aula seguinte, distribua para cada aluno os seguintes artigos: 

1. “Estimulo à atividade física deve ocorrer o mais cedo possível”, disponível em: 
<https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-da-saude/estimulo-a-atividade-fisica-deve-
ocorrer-o-mais-cedo-possivel/>. Acesso em: 29 out. 2018. 

2. “Risco de morte aumenta em até 30% em pessoas sedentárias”, disponível em:  
<http://www.blog.saude.gov.br/index.php/materias-especiais/51699-risco-de-morte-
aumenta-em-ate-30-em-pessoas-sedentarias>. Acesso em: 29 out. 2018.  

A leitura dos artigos deve incentivar a reflexão sobre a importância da prática esportiva para  

a manutenção da boa saúde e, também, a compreensão de que se deve criar oportunidade de acesso 

ao esporte desde a infância. Depois que tiverem feito uma primeira leitura e análise dos artigos,  

identificando as temáticas centrais em cada um deles, introduza a apresentação dos conteúdos de 

probabilidade que permitem abordar.  

O primeiro traz a ideia de “chance”, atrelando prática esportiva nos primeiros anos de vida a 

sua frequência nas idades subsequentes. No segundo são apresentados os riscos à saúde decorrentes 

do sedentarismo, informando dados percentuais de risco de morte em função da prática ou não de 

atividades físicas. 

Depois de promover a leitura do primeiro artigo, abra uma roda de conversa e explore as 

experiências e conhecimentos dos alunos em relação ao tema. Pergunte: Em que região foi feito o 

estudo? Quantas crianças participaram? Qual é a faixa etária dessas crianças? O grupo escolhido é 

representativo da região?  

Incentive-os a analisar a frase: “as crianças que já praticavam esporte no início do estudo  

apresentaram 21% a mais de chances de continuar frequentando a prática esportiva após dois anos”. 

Proponha que consultem os dados de abandono dos esportes nas tabelas e gráficos da página “Prática 

de esporte no Brasil”, disponível em: <http://www.esporte.gov.br/diesporte/> (acesso em: 29 out. 

2018), e organizem algumas informações para relacioná-las com a frase do artigo. 

Etapa 2 – Pesquisando a frequência de práticas esportivas na comunidade escolar (2 aulas) 

Na segunda etapa do projeto integrador, a proposta é que os alunos realizem uma  

ampla pesquisa com colegas das outras turmas da escola, professores e funcionários , a fim de 

https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-da-saude/estimulo-a-atividade-fisica-deve-ocorrer-o-mais-cedo-possivel/
https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-da-saude/estimulo-a-atividade-fisica-deve-ocorrer-o-mais-cedo-possivel/
http://www.blog.saude.gov.br/index.php/materias-especiais/51699-risco-de-morte-aumenta-em-ate-30-em-pessoas-sedentarias
http://www.blog.saude.gov.br/index.php/materias-especiais/51699-risco-de-morte-aumenta-em-ate-30-em-pessoas-sedentarias
http://www.esporte.gov.br/diesporte/
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conhecer, mediante pesquisa censitária e amostral, as preferências e hábitos em relação aos esportes 

dessa população.  

Inicialmente, retome com os alunos os conceitos de população, pesquisa amostral, variável, 

entre outros necessários para o planejamento da pesquisa.  

Explique que a pesquisa fornecerá dados para análise a partir das seguintes perguntas: 

1. Qual é seu esporte favorito? 

2. Qual sua idade? 

3. Você pratica algum esporte? 

4. Com que idade começou a praticar esporte? 

Para a pesquisa amostral, defina com os alunos quais serão os critérios estabelecidos para a 

composição da amostra. Incentive-os a considerar porcentagens diferentes entre os grupos e a 

comparar os resultados no final.  

Se possível, proponha que também façam a pesquisa censitária. Chame a atenção da turma 

para o fato de que devem analisar os grupos de alunos por faixa etária e dos funcionários e professores 

separadamente, para identificar tendências. Nesse sentido, será interessante que observem que os 

alunos são muito mais numerosos que os professores e funcionários na escola e que, portanto, eles 

terão que evitar as distorções de representatividade das idades.  

Faça-os identificar quais são as variáveis em questão. Pergunte: Para a primeira questão, quais 

são as variáveis? Trata-se de uma variável quantitativa ou qualitativa? Faça essas mesmas perguntas 

para os outros 3 itens da pesquisa.  

Feito o planejamento da pesquisa, distribua a turma em duplas e atribua as tarefas. Por 

exemplo, uma dupla vai coletar os dados na sala do 1º ano, outra vai na do 2º ano, uma terceira vai 

perguntar aos professores e assim sucessivamente. Oriente-os sobre as formas adequadas de anotar 

as informações durante a coleta de dados.  

Na aula seguinte, será o momento da análise dos dados e da realização dos cálculos  

correspondentes. Peça que organizem os resultados. Em seguida, solicite que calculem a frequência 

das variáveis. Incentive-os a calcular a frequência absoluta e a frequência relativa dos dados. 

Proponha que organizem os dados em tabelas. Depois, peça aos alunos que construam  

gráficos de setores, apresentando os resultados em valores percentuais. Oriente-os a retomar a pesquisa 

“Diagnóstico Nacional do Esporte”, disponível em: <http://www.esporte.gov.br/diesporte/2.html> 

(acesso em: 29 out. 2018), para terem ideias de tabelas e gráficos interessantes sobre o tema. Por 

fim, incentive-os a comparar os resultados que obtiveram com as médias nacionais. 

 

 

http://www.esporte.gov.br/diesporte/2.html


 

 

Material Digital do Professor 

Matemática – 7º ano 

4º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Etapa 3 – Organização de campeonato esportivo 

A análise dos dados terá evidenciado que alguns esportes são muito frequentes entre os 

indivíduos da escola e outros menos. A intenção nesse momento é incentivar a experimentação de 

esportes pouco acessíveis na comunidade e de exercícios físicos que solicitem diferentes capacidades 

físicas. Portanto, a proposta é que o campeonato seja uma competição de esportes que têm menos 

oportunidade de praticar.  

Entre os esportes viáveis nas condições objetivas da escola, o professor de Educação Física 

decidirá com os alunos quais farão parte do campeonato. As demais turmas da escola também devem 

participar e, por isso, será preciso um investimento de tempo no planejamento das etapas, regras e 

dos procedimentos do campeonato.  

Essa é uma excelente oportunidade de os alunos se organizarem com autonomia, atuando 

ativamente nas decisões e tarefas necessárias, sob orientação dos professores envolvidos no projeto.  

Os jogos ocuparão 2 ou 3 semanas, intercalados com momentos de aulas regulares. Será 

preciso prever as chaves de competição e as opções para divulgação dos resultados, que pode ser  

um cartaz, dando visibilidade ao campeonato. É interessante incentivar os alunos a participar das 

competições, enfatizando o caráter de confraternização desses momentos, dando menos importância 

à vitória dos jogos. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação levará em conta, por um lado, as capacidades individuais de leitura, interpretação 

de texto e de gráficos, e cálculo. Por outro lado, é preciso ressaltar na avaliação as habilidades  

de trabalho coletivo, de planejamento, de solidariedade e outras características necessárias na  

realização da pesquisa e na organização e participação no campeonato esportivo. 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

No endereço 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_nacional_atividade_fisica.pdf> 

(acesso em: 11 out. 2018) é possível encontrar inúmeras informações sobre o Plano 

Nacional da Atividade Física. 

No link <http://www.sbp.com.br/publicacoes/publicacao/pid/obesidade-na-infancia-

e-adolescencia-manual-de-orientacao-2a-edicao-revisada-e-ampliada/> (acesso em: 

11 out. 2018) foi disponibilizada uma cartilha com informações sobre a obesidade na 

infância e na adolescência. 

No link <https://emais.estadao.com.br/noticias/bem-estar,a-importancia-da-pratica-

de-esportes-na-infancia-entenda,1679700> (acesso em: 11 out. 2018) são apresentadas 

informações sobre a importância da prática do esporte na infância. 
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