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Título: Moldes e figuras geométricas espaciais 

Duração estimada: 1 semana 

Referência ao livro do aluno: Unidade 3 

Introdução 

A compreensão do espaço e das formas contribui para que os alunos conheçam o mundo que 

os cercam e se apropriem dele. Partindo de objetos familiares e favorecendo a manipulação de 

materiais, esta sequência didática busca organizar os conhecimentos dos alunos sobre a relação 

entre esses objetos do cotidiano e as figuras geométricas espaciais que estão sendo estudadas: cubo, 

bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera. São observadas ainda características desses 

sólidos, como a quantidade de faces e vértices. Por fim, apresenta-se a planificação da superfície de 

algumas figuras geométricas espaciais.  

Objetivos de aprendizagem 

• Associar o formato de embalagens a figuras geométricas espaciais. 

• Reconhecer e descrever características de algumas figuras geométricas espaciais e suas 
planificações. 

Objetos de conhecimento e Habilidades (BNCC) 

• Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera): 
reconhecimento, análise de características e planificações 

(EF03MA13) Associar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, 
cone, cilindro e esfera) a objetos do mundo físico e nomear essas figuras.  

(EF03MA14) Descrever características de algumas figuras geométricas espaciais (prismas 
retos, pirâmides, cilindros, cones), relacionando-as com suas planificações. 

Material necessário 

Embalagens de papel ou papelão, papel cartão, cartolina de cores variadas, moldes de 

planificação de figuras geométricas espaciais, barbante, lápis, borracha, tesoura sem ponta, fita 

adesiva e cola. 
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Desenvolvimento  

Etapa 1: As figuras geométricas no mundo 

Duração prevista: 1 aula  

Organização dos alunos: coletiva 

1. Traga para a aula alguns objetos presentes no cotidiano dos alunos com formatos que remetam 
a figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera). Um 
dado ou um cubo mágico podem ser relacionados à figura geométrica espacial cubo; uma caixa 
de suco ou leite, por sua vez, lembra um bloco retangular. Para a pirâmide, forma não tão 
comum em embalagens ou objetos do dia a dia, é possível utilizar imagens de construções com 
formato piramidal; uma lata de milho ou ervilha lembra um cilindro; e chapéus de aniversário 
geralmente lembram cones. Por fim, para esferas, é possível levar para sala alguns tipos de fruta 
como limões e laranjas, e também objetos como bolinhas de gude ou bola de futebol. 

Peça aos alunos que contribuam com outros exemplos de objetos do cotidiano que lembrem 
figuras geométricas espaciais e incentive-os a pensar quais deles se encontram na sala de aula e 
quais deles podem ser encontrados em suas casas. 

2. Providencie também embalagens que possam ser desmontadas e planificadas e permita que a 
turma as observe e as manuseie. Essa atividade contribui para a construção da noção de 
planificação. Apresente aos alunos uma quantidade de embalagens de papelão suficiente para 
que, na etapa seguinte, cada grupo desmonte pelo menos uma delas e cada aluno realize o 
contorno de uma embalagem em uma folha de papel.   

3. A cada embalagem apresentada, pergunte aos alunos de qual figura geométrica eles lembram. 
Escreva o nome do sólido geométrico correspondente na lousa e, com a participação da turma, 
caracterize a figura geométrica espacial (cubo, bloco retangular, etc.) quanto a quantidade de 
vértices e quantidade de faces.  

Dependendo do interesse dos alunos, é possível avançar nas problematizações fazendo 
comparações entre um cubo e um bloco retangular, ou entre um bloco retangular e um cilindro, 
ou ainda entre uma pirâmide e um cone. 

 

Etapa 2: Construção de um móbile   

Duração prevista: 2 aulas  

Organização dos alunos: em grupos 

Construção de um móbile – parte I 

1. De início, pergunte aos alunos se eles sabem o que é um móbile e explique que o objetivo desta 
atividade é a construção de um móbile. Mostre algumas imagens de móbiles com peças que 
podem ser associadas à figuras geométricas espaciais.  
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Em seguida, organize a turma em grupos e distribua para cada grupo os seguintes moldes das 
peças do móbile. 

 

Molde 1 – Este molde lembra uma das planificações da superfície de um cubo. 

Ilustrações: Avists Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

Planificação da superfície do cubo. 

 

Molde 2 – Este molde lembra uma das planificações da superfície de um bloco retangular. 

 

Planificação da superfície do bloco retangular.  
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Molde 3 – Este molde lembra uma das planificações de uma pirâmide de base quadrada. 

Ilustrações: Avists Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

Planificação da superfície da pirâmide de base quadrada. 

Molde 4 – Este molde lembra a planificação da superfície de um cone. 

 

Planificação da superfície de um cone.  
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Molde 5 – Este molde lembra a planificação da superfície de um cilindro. 

Avists Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

Planificação da superfície de um cilindro. 

 

2. Antes que os alunos manipulem esses moldes, peça a eles que identifiquem, em cada 
planificação, as figuras geométricas planas presentes. Isso pode ser feito oralmente e de forma 
coletiva. Se necessário, desenhe as planificações na lousa e registre as respostas, caracterizando 
cada uma das partes de cada molde disponível. 

3. Depois que os alunos descreverem as características dos moldes, oriente-os a manipulá-los de 
modo a construir os modelos das formas geométricas estudadas – o que deve ser feito na aula 
seguinte. Se for viável, diversifique o material empregado nesta atividade para que as crianças 
experimentem as diferenças entre eles. Dessa forma, elas escolhem com qual material preferem 
trabalhar segundo a facilidade ou a dificuldade encontrada com cada um deles no momento de 
desenhar, recortar ou colar. As possibilidades de material são descritas acima, na indicação de 
materiais necessários para a execução desta sequência didática.  

Se desejar, permita que os alunos decorem as figuras geométricas espaciais planificadas com 
lápis de cor ou canetas coloridas. Esta atividade também pode ser realizada em conjunto com o 
professor de Artes, o que possibilita explorar outros materiais e estimula a criatividade dos 
alunos. 
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Construção de um móbile – parte II 

Organize a turma segundo os mesmos grupos da aula anterior para a construção do móbile. 

Em primeiro lugar, garanta que as formas montadas, na aula anterior, estejam bem coladas e firmes. 

Em seguida, oriente os alunos a prenderem um barbante nas formas e amarrarem cada barbante 

com as formas em um cabide. 

Auxilie os alunos na manipulação do barbante, para que seja bem colado às formas 

geométricas produzidas e bem amarrado (ou colado) no cabide. Enquanto os alunos constroem os 

móbiles, explore os nomes e as características dos sólidos, buscando promover um ambiente criativo 

para a criação de objetos que expressem a personalidade da turma. 

Avists Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 
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Acompanhamento da aprendizagem 

Após finalizar a construção dos móbiles, organize a turma em uma roda e proponha uma 

conversa com os alunos, questionando-os: o que aprendemos com esta atividade? Espera-se que 

sejam citados exemplo de figuras geométricas espaciais e suas características, como quantidade de 

faces e vértices. Proponha a eles que produzam em uma cartolina um cartaz coletivo com exemplos 

de objetos do cotidiano que remetem às formas geométricas estudadas. 

Questões 

1. Identifique as figuras geométricas espaciais representadas pelas planificações a seguir e escreva 
a quantidade de faces e de vértices que possuem. 

a)  

Ilustrações: Avists Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

b)  
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c) 

Avists Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

 

2. As formas geométricas espaciais estão presentes no nosso cotidiano. Dê ao menos um exemplo 
de objeto que lembre: 

a) a esfera; 

b) o cilindro; 

c) o cone; 

d) o bloco retangular. 

 

Gabarito das questões 

1.  

a) Cubo: 6 faces e 8 vértices. 

b) Bloco retangular: 6 faces e 8 vértices. 

c) Pirâmide: 5 faces e 5 vértices. 

2.  

a) Bola, limão ou laranja. 

b) Lata de achocolatado, lata de leite condensado ou rolo de barbante ou fita. 

c) Cone de trânsito, cone de sorvete ou chapéu de festa. 

d) Caixa de presente, tijolo, caixa de bombom. 


