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Título: Criação de uma embalagem de perfume 

Duração estimada: 3 a 4 aulas 

Referência ao livro do aluno: Unidade 3 

Introdução 

Esta sequência didática explora características de algumas figuras geométricas espaciais, como 

número de faces, vértices e arestas de poliedros, bem como propõe a comparação entre alguns polie-

dros e corpos redondos pela observação de superfícies planas e não planas dessas figuras. Além disso, 

explora a construção de moldes de embalagens que podem ser associados às planificações da superfí-

cie de alguns prismas e pirâmides. 

Objetivos de aprendizagem 

• Construir planificações  de superfícies de alguns prismas e pirâmides. 

• Relacionar prismas e pirâmides a suas planificações. 

Objetos de conhecimento e Habilidades (BNCC) 

• Figuras geométricas espaciais (prismas e pirâmides): reconhecimento, representações, 
planificações e características 

(EF04MA17) Associar prismas e pirâmides a suas planificações e analisar, nomear e com-
parar seus atributos, estabelecendo relações entre as representações planas e espaciais. 

Material necessário 

Caixas de sólidos geométricos, modelos de figuras geométricas planas recortadas em papel- 

-cartão, fita adesiva. 

Desenvolvimento 

Esta sequência didática é formada por duas etapas que se complementam e devem ser desen-

volvidas sequencialmente. 
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Etapa 1: Propriedades dos sólidos geométricos 

Duração prevista: 2 aulas 

Organização dos alunos: coletiva e em grupo 

O objetivo desta etapa inicial é avaliar o conhecimento que os alunos possuem acerca de algu-

mas características dos sólidos geométricos estudados: bloco retangular, cubo, pirâmides de bases 

diferentes (especialmente a de base quadrada), cilindro, cone e esfera .  

1. Providencie modelos de sólidos geométricos como aqueles comumente encontrados nas escolas, 
de madeira. Distribua para cada grupo de alunos uma caixa de sólidos contendo bloco retangular, 
cubo, pirâmides de bases diferentes, esfera, cilindro e cone. 

2. Peça a cada grupo de alunos que observe os sólidos e descreva pelo menos 3 características de 
cada um. 

Em relação aos poliedros, os alunos podem fazer referência ao número de faces, vértices e arestas 
do bloco retangular, do cubo, das pirâmide, por exemplo, e descrever as figuras planas que for-
mam as faces desses sólidos. 

Desenhe um quadro na lousa como o apresentado a seguir para que os alunos o completem com 
características de alguns poliedros. 

Poliedros 
Características 

Cubo Bloco retangular 
Pirâmide de 

base quadrada 
Pirâmide de 

base triangular 

Número de faces     

Número de arestas     

Número de vértices     

Figuras geométricas pla-
nas que formam as faces 

    

Em relação aos corpos redondos, cilindro, cone e esfera, os alunos podem fazer referências à su-
perfície não plana, às partes planas do cilindro (bases do cilindro) e à parte plana do cone (base 
do cone). 

3. Para finalizar esta etapa da sequência, anuncie a proposta de criação de uma embalagem para 
perfume cujo formato lembre um poliedro. Isso será feito na etapa seguinte.  
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Etapa 2: Construção de embalagens 

Duração prevista: 2 aulas 

Organização dos alunos: em grupos 

Nesta etapa, o alunos construirão modelos de embalagem com formato de alguns poliedros. 

O objetivo dessa atividade é estabelecer relações entre as representações planas e espaciais, na me-

dida em que os alunos descobrem e constroem planificações da superfície de alguns prismas e pirâmi-

des formadas por figuras geométricas planas. 

1. Providencie um conjunto de modelos de figuras geométricas planas recortadas em papel-cartão 
colorido. Para que os alunos possam compor os moldes de diferentes embalagens, podem ser 
reproduzidas as seguintes figuras geométricas: 

• 7 triângulos equiláteros – com 6 cm de lado; 

• 9 quadrados  – com 6cm de lado; 

• 12 triângulos isósceles – com 6 cm de base; 

• 5 pentágonos regulares – com 6 cm de lado; 

• 12 retângulos – com 12 cm de base e 6 cm de altura. 

Ilustrações: Banco de imagens/Arquivo da editora 
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2. Apresente a proposta aos alunos: 

Uma fábrica de perfumes está fazendo um concurso para receber ideias para embalagens do 

próximo perfume que será produzido. 

Você e seus colegas de grupo foram convidados a participar desse concurso. Observe os recor-

tes de papel e crie um modelo de embalagem para oferecer à fábrica. Você e seus colegas de grupo 

podem oferecer um ou mais modelos de embalagem. 

3. Oriente os alunos sobre como juntar os recortes usando fita adesiva. Os alunos devem unir as 
figuras a fim de construir moldes de embalagens que representem planificações da superfície de 
alguns sólidos geométricos. 

4. Considerando o conjunto de figuras distribuídas para cada grupo, é possível construir os seguintes 
moldes para as embalagens: 

Ilustrações: Banco de imagens/Arquivo da editora 
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Ilustrações: Banco de imagens/Arquivo da editora 
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Ilustrações: Banco de imagens/Arquivo da editora 
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Ilustrações: Banco de imagens/Arquivo da editora 
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5. Durante a construção das embalagens, é possível que os alunos apresentem moldes diferentes 
que representem planificações de um mesmo sólido, como o cubo. Nessas situações, convide os 
alunos a mostrarem para os demais colegas que esses moldes, depois de fechados, lembram um 
cubo. 

Ilustrações: Banco de imagens/Arquivo da editora  

  

Após a construção das embalagens, convide cada grupo a mostrar sua produção e falar sobre ela. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Observe o envolvimento dos alunos durante as atividades propostas. Avalie se eles conseguem 

associar os poliedros representados nessa atividade com suas planificações. 
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Questões 

1. A qual sólido geométrico essa planificação está associada? 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 
2. Marque com um X a figura que representa a planificação de um bloco retangular. 

Ilustrações: Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

a) b) 

 

 

c) d) 

 

 

Gabarito das questões 

1. A uma pirâmide de base quadrada. 

2. C 


