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Título: Construindo figuras no geoplano 

Duração estimada: 1 mês 

Referência ao livro do aluno: Unidade 6 

Introdução 

O geoplano é um material manipulativo usado em atividades que envolvem a exploração de 

características de algumas figuras geométricas, da noção de área, perímetro, paralelismo, perpendicu-

larismo, etc. No 2º ano, propomos atividades de representação de figuras geométricas. 

Objetivos de aprendizagem 

• Representar figuras geométricas planas considerando o número de lados, número de vér-
tices e medida dos lados das figuras (usando unidades não padronizadas). 

• Identificar padrões de sequências repetitivas de figuras. 

• Produzir sequências repetitivas com representações de figuras geométricas. 

Objetos de conhecimento e Habilidades (BNCC) 

• Identificação de regularidade de sequências e determinação de elementos ausentes na 
sequência 

(EF02MA10) Descrever um padrão (ou regularidade) de sequências repetitivas e de se-
quências recursivas, por meio de palavras, símbolos ou desenhos. 

• Figuras geométricas planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo): reconhecimento e 
características 

(EF02MA15) Reconhecer, comparar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo 
e triângulo), por meio de características comuns, em desenhos apresentados em diferen-
tes disposições ou em sólidos geométricos. 

Material necessário 

Geoplano, malha pontilhada, elásticos coloridos e lápis. 

Desenvolvimento 

Etapa 1: Apresentação e exploração livre do geoplano 

Duração prevista: 2 aulas  

Organização dos alunos: duplas 
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O tipo mais comum de geoplano é formado de uma base de madeira na qual são colocados 

pregos (sem cabeça) ou pinos de madeira, dispostos a uma mesma distância um do outro, formando 

uma malha quadriculada. Esse material é acompanhado por elásticos com os quais os alunos repre-

sentam diferentes figuras geométricas. O geoplano permite a exploração de algumas características 

das figuras planas, da noção de área, perímetro, paralelismo, perpendicularismo, etc. 

1. Caso seja possível, entregue um geoplano para cada aluno. Se não houver material suficiente, 
organize os alunos em duplas e entregue um geoplano e elásticos para cada uma. Nessa etapa 
inicial, permita que os alunos explorem livremente o material, experimentando construções e 
brincando. 

2. Ao final, peça que cada dupla mostre a sua produção para os demais colegas. 
 

Etapa 2: Construção de figuras geométricas 

Duração prevista: 2 aulas  

Organização dos alunos: duplas 

1. Proponha construção livre de figuras geométricas. Essa é uma atividade que permitirá avaliar o 
conhecimento dos alunos sobre algumas características de figuras geométricas planas em relação 
ao número de lados, medida dos lados e número de vértices. Observe um exemplo: 

Ilustra Cartoon/Arquivo da editora 
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A partir dessas construções, é possível questionar: 

• Você representou triângulos? Mostre para os colegas. 

• Descreva a figura geométrica que você representou com o elástico verde. 

• Quais outras figuras geométricas você representou? 

2. Converse com os alunos sobre a relação entre a representação de figuras no geoplano e nas ma-
lhas pontilhadas, eventualmente já conhecidas por eles. Providencie uma malha pontilhada que 
represente a mesma disposição e quantidade de pregos ou pinos do geoplano. Em seguida, peça 
aos alunos que representem na malha pontilhada a construção feita no geoplano, por exemplo: 

Ilustra Cartoon/Arquivo da editora 

 

 

3. Como síntese do trabalho até essa etapa, proponha a elaboração de um texto coletivo: 

 

Na aula de hoje, conhecemos o geoplano, um instrumento em que podemos ___________ 

__________________________________________________________________________. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Matemática – 2º ano 

3º bimestre – Sequência didática 1 

Etapa 3: Criação de sequências de figuras 

Duração prevista: 3 aulas 

Organização dos alunos: duplas 

1ª atividade: Criação coletiva de uma sequência repetitiva 

1. Organize os alunos em duplas e disponibilize um geoplano para cada uma. A proposta é que as 
duplas escolham uma regra para formar uma sequência com figuras construídas no geoplano. 
Após a regra estabelecida, cada dupla faz uma figura e, em seguida, coletivamente todas as duplas 
constroem a sequência. 

2. Disponibilize uma tira de malha pontilhada para cada aluno e solicite que representem a sequên-
cia feita com o geoplano na malha. Observe um exemplo: 

Ilustra Cartoon/Arquivo da editora 

 

2ª atividade: Troca de sequências 

1. Disponibilize uma tira de malha pontilhada para cada dupla e solicite que criem uma sequência 
de figuras geométricas planas. Em seguida, duas duplas trocam entre si suas sequências de modo 
que cada uma reproduza no geoplano o padrão que se repete na sequência que recebeu. 

 

Etapa 4: Transformação de figuras 

Duração prevista: 2 aulas  

Organização dos alunos: duplas 

As atividades envolvendo transformações de figuras no geoplano favorecem a reflexão sobre 

algumas características das figuras geométricas. 

1. Organize os alunos em duplas e distribua um geoplano para cada uma delas. Prepare cartões com 
a descrição de algumas construções e transformações para serem sorteados por cada dupla, por 
exemplo: 

• Represente um quadrado no geoplano. Em seguida, transforme o quadrado em um triân-
gulo mexendo no elástico de apenas um pino. 

• Represente um retângulo no geoplano. Em seguida, divida esse retângulo em dois triân-
gulos usando outro elástico. 

2. Peça aos alunos que criem cartões sugerindo outras construções e transformações de figuras no 
geoplano. Ao final, os cartões podem ser colocados em uma caixa de modo que, durante um pe-
ríodo, sirvam como propostas para que os alunos possam realizar as construções. 
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Acompanhamento da aprendizagem 

Durante a realização desta sequência, acompanhe os trabalhos produzidos pelos alunos du-

rante as atividades. Avalie a compreensão e a representação de algumas características de figuras ge-

ométricas planas durante as construções feitas no geoplano. 

Questões 

1. Observe a regra usada para formar essa sequência de figuras geométricas. Construa na malha 
pontilhada a próxima figura da sequência: 

Ilustra Cartoon/Arquivo da editora 

 

1ª figura 

2. Carina fez a seguinte construção no geoplano: 

Ilustra Cartoon/Arquivo da editora 
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Qual das representações abaixo reproduz a construção que Carina fez? 

Ilustrações: Ilustra Cartoon/Arquivo da editora 

a)           b)           c)   

 

Gabarito 

1.  

2. C 


