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Título: Brincando com embalagens 

Duração estimada: 2 semanas 

Referência ao livro do aluno: Unidade 9 

Introdução 

Os objetos do mundo físico possuem formatos que podem ser associados à figuras geométricas 

espaciais. 

Esta sequência trabalha de forma lúdica e recreativa o reconhecimento e a nomeação de algu-

mas figuras geométricas espaciais associadas à embalagens usadas para construir brinquedos. 

Objetivos de aprendizagem 

• Observar e descrever características de embalagens quanto ao formato. 

• Relacionar figuras geométricas espaciais com objetos do cotidiano (embalagens). 

 

Objetos de conhecimento e Habilidades (BNCC) 

• Figuras geométricas espaciais: reconhecimento e relações com objetos familiares do 
mundo físico 

(EF01MA13) Relacionar figuras geométricas espaciais (cones, cilindros, esferas e blocos 
retangulares) a objetos familiares do mundo físico. 

 

Material necessário 

Embalagens em geral, lápis preto, lápis de escrever ou caneta hidrográfica, cola, fita adesiva e 

cartolina. 

 

Desenvolvimento 

Para o desenvolvimento dessa sequência didática estamos considerando o conhecimento dos 

alunos em relação à identificação e nomeação de figuras geométricas espaciais: cones, cilindros, esfe-

ras, bloco retangular e cubo. 
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Etapa 1: Um robô feito de embalagens 

Duração prevista: 1 aula  

Organização dos alunos: coletiva 

1. Leve para sala de aula um robô de brinquedo feito com embalagens vazias e alguns objetos. 
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• O que vocês acharam do robô? 

• Quantas embalagens foram utilizadas na construção do robô? 

• Qual embalagem representa o corpo do robô? 

• Vamos associar o formato dessas embalagens às figuras geométricas que já conhecemos. 
As embalagens que formam os braços do robô lembram qual figura geométrica? 

• O chapéu do robô foi feito com dois objetos. Esses objetos lembram quais figuras geomé-
tricas? 

2. Peça aos alunos que, em suas casas, separem embalagens vazias de produtos que não sejam tó-
xicos (embalagens de produtos de limpeza, em geral, não são indicadas para o trabalho), e marque 
uma data para que sejam levadas à classe para que outros bonecos possam ser construídos. 

3. Com os alunos, escreva um bilhete para a família, contando a atividade que será realizada em sala 
de aula e o auxílio na coleta de embalagens que deverão ser encaminhadas limpas para a escola. 
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Etapa 2: Construção de novos robôs 

1. Organize os alunos em roda e espalhe no chão as embalagens que os alunos coletaram. Convide 
todos os alunos a observarem e manipularem as embalagens. Durante o manuseio, proponha al-
gumas questões: 

• Essa embalagem é de qual produto? Qual figura geométrica essa embalagem lembra? 

• Quais embalagens lembram um cilindro? E quais lembram um bloco retangular? 

• Temos alguma embalagem que lembra uma esfera? 

2. Organize os alunos em grupos de 4 a 5 alunos e convide-os a criar um robô. Converse com os 
alunos sobre a importância da contribuição de cada um em um trabalho de grupo e sobre o pla-
nejamento da construção do robô. Desse modo, eles poderão prever os materiais necessários. 

3. Providencie cola, fita adesiva, canetinhas coloridas para cada grupo construir seu robô. 

 

Etapa 3: Exposição de robôs 

Duração prevista: 3 aulas 

Organização dos alunos: em grupos de 4 a 5 alunos 

1. Organize com os alunos uma exposição de todos os robôs construídos. Para isso escolha o local, 
o dia e o horário. 

2. Com os alunos, elabore um convite para as famílias comparecerem à exposição. Comente com os 
alunos as informações importantes que devem constar no convite como: nome da exposição, lo-
cal, data e horário. 

3. Com o mesmo objetivo, oriente os alunos a elaborar um cartaz convidando alunos de outras tur-
mas para comparecer à exposição. 

4. Durante a exposição, cada grupo pode falar sobre o robô que construiu relacionando às embala-
gens às figuras geométricas espaciais. 

5. Ao final da exposição, proponha uma avaliação do evento: 

• O que vocês sentiram ao mostrar seus robôs? 

• Qual é a reação do público diante dos robôs construídos? 

• Vocês gostaram de explicar às pessoas como o robô foi construído? 

  

Duração prevista: 2 aulas 

Organização dos alunos: em grupos de 4 a 5 alunos 



 

 

Material Digital do Professor 

Matemática – 1º ano 

4º bimestre – Sequência didática 1 

Acompanhamento da aprendizagem 

Acompanhe a aprendizagem dos alunos em relação à associação do formato de embalagens 

com figuras geométricas espaciais, no decorrer de toda a sequência didática. Apresentamos duas ou-

tras questões como síntese do trabalho desenvolvido. 

 

Questão 

1. Observe o robô que o grupo de André fez: 
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A embalagem que o grupo usou para representar a cabeça do robô lembra qual figura geométrica? 

Gabarito 

1. Bloco retangular. 


