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Matemática – 5º ano 

2º bimestre – Sequência didática 1 

Título: Construção da planificação de um poliedro 

(prisma ou pirâmide) 

Duração estimada: 1 semana 

Referência ao livro do aluno: Unidade 4 

Introdução 

Esta sequência didática explora as características de prismas e de pirâmides, como número de 

faces, vértices e arestas, e os polígonos que formam as faces dessas figuras geométricas espaciais. 

Além disso, explora a construção de moldes que podem ser associados às planificações da superfície 

de prismas e de pirâmides. 

Objetivos de aprendizagem 

• Reconhecer e nomear prismas e pirâmides de acordo com o número de faces, vértices, 
aresta e polígonos da base.  

• Associar prismas e pirâmides a suas planificações.  

Objetos de conhecimento e Habilidades (BNCC) 

• Figuras geométricas espaciais: reconhecimento, representações, planificações e caracte-
rísticas 

(EF05MA16) Associar figuras espaciais a suas planificações (prismas, pirâmides, cilindros e 
cones) e analisar, nomear e comparar seus atributos.  

Material necessário 

Moldes de sólidos geométricos, cartolinas, tesouras com pontas arredondadas, fita adesiva, 

cola, régua, folhas de papel coloridas. 

Desenvolvimento 

Esta sequência didática aborda a associação entre um poliedro (prisma ou pirâmide) e a plani-

ficação de sua superfície. Além disso, explora a identificação de características de prismas e de pirâmi-

des considerando os vértices, as arestas e as faces e, ainda, a denominação atribuída a prismas e a 

pirâmides de acordo com o número de lados do polígono da base. 
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Etapa 1: Algumas características de prismas e de pirâmides 

Duração prevista: 1 aula 

Organização dos alunos: individual e, depois, em grupos 

1. Disponibilize para a turma uma caixa com peças que representem figuras geométricas espaciais. 
Geralmente essas caixas são denominadas caixas de sólidos geométricos. Nesta sequência didá-
tica, vamos usar essa designação.  

2.  Apresente aos alunos modelos de prismas e de pirâmides e peça a eles que identifiquem alguns 
de seus elementos (faces, vértices, arestas).  

3. Organize a turma em grupos e entregue a cada grupo um modelo de prisma, um modelo de pirâ-
mide e uma folha (modelo abaixo) para que cada grupo complete-a de acordo com as caracterís-
ticas de cada sólido geométrico. 

 

Grupo:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

Figura geométrica plana que  
forma a base do prisma  

Nome: 

Número de lados: 

Número de vértices: 

Figura geométrica espacial – prisma 

Nome: 

Número de faces: 

Número de arestas: 

Número de vértices: 

Figura geométrica que forma as faces  

laterais do prisma: 
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Etapa 2: Planificações de prismas  

Duração prevista: 1 aula 

Organização dos alunos: individual e, depois, em grupos 

Nesta etapa, os alunos serão convidados a construir moldes de prismas usando recortes de 

papel com o formato de polígonos.  

1. Reúna os alunos em grupos de 2 ou 3 integrantes. Depois, entregue a cada grupo alguns recortes 
de papel com formato de polígonos, de modo que cada grupo consiga construir o molde de dois 
tipos diferentes de prismas. Os recortes de papel podem ter os seguintes formatos e medidas: 

• triângulos equiláteros com lados de 5 cm; 

• retângulos com 5 cm de largura e 9 cm de comprimento; 

• retângulos com 5 cm de largura e 10 cm de comprimento; 

• retângulos com 10 cm de largura e 9 cm de comprimento; 

• quadrados com lados de 5 cm; 

• hexágonos regulares com lados de 5 cm; 

• pentágonos regulares com lados de 5 cm. 

2. Já os modelos de prismas podem ter as seguintes dimensões: 

• cubo de 5 cm de aresta; 

• bloco retangular de dimensões: 5 cm × 5 cm × 9 cm; 

• bloco retangular de dimensões: 5 cm × 10 cm × 9 cm; 

• prisma reto de base hexagonal com aresta da base de 5 cm e altura de 9 cm; 

• prisma reto de base pentagonal com aresta da base de 5 cm e altura de 9 cm.  

3. Distribua os recortes de papel entre os grupos e oriente os alunos a colar os recortes sobre uma 
folha de papel, de acordo com o modelo de poliedro escolhido pelo grupo. Para isso, os alunos 
deverão identificar os polígonos que compõem a superfície desse poliedro e, caso o grupo não 
esteja de posse de todos os recortes de que necessitam, devem procurar os que faltam nos outros 
grupos e propor trocas. 

4. Entregue duas folhas coloridas para os grupos, a fim de que formem o molde do poliedro que 
escolheram.  
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Etapa 3: Planificações de pirâmides 

Duração prevista: 1 aula 

Organização dos alunos: individual e, depois, em grupos 

Nesta etapa, os alunos serão convidados a construir moldes de pirâmides usando recortes de 

papel com o formato de polígonos.  

1. Reúna os alunos em grupos de 2 ou 3 integrantes. Depois, entregue a cada grupo alguns recortes 
de papel com formato de polígonos, de modo que cada grupo consiga construir o molde de dois 
tipos diferentes de pirâmides. Os recortes de papel podem ter os seguintes formatos e medidas: 

• quadrados com lados de 6 cm; 

• triângulos isósceles com um lado de 6 cm e dois lados de 9 cm; 

• triângulos equiláteros com lados de 8 cm; 

• retângulos com 6 cm de largura e 8 cm de comprimento; 

• triângulos isósceles com um lado de 8 cm e dois lados de 9 cm; 

• hexágonos regulares com lados de 6 cm. 

2. Já os modelos de pirâmides podem ser os seguintes: 

• pirâmide de base quadrada; 

• pirâmide de base triangular; 

• pirâmide de base retangular, não quadrada; 

• pirâmide de base hexagonal. 

3. Distribua os recortes de papel entre os grupos e oriente os alunos a colar os recortes sobre uma 
folha de papel, de acordo com o modelo de poliedro escolhido pelo grupo. Para isso, os alunos 
deverão identificar os polígonos que compõem a superfície desse poliedro e, caso o grupo não 
esteja de posse de todos os recortes de que necessitam, devem procurar os que faltam nos outros 
grupos e propor trocas. 

4. Entregue duas folhas coloridas para os grupos, a fim de que formem o molde do poliedro que 
escolheram.  
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Para finalizar esta sequência didática, verifique a possibilidade de realizar uma exposição com 

os moldes construídos pelos alunos. Se possível, coloque junto dos moldes os modelos dos sólidos 

correspondentes. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Certifique-se de que todos os alunos entenderam como associar um sólido geométrico à pla-

nificação de sua superfície, identificando as características principais desse sólido geométrico, como 

número de vértices, de faces e de arestas, bem como as figuras planas que formam as faces de cada 

sólido.  

Questões 

1. Verifique se o desenho abaixo representa uma planificação possível de um cubo. 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

2. Escreva o nome de 3 objetos presentes no seu dia a dia que tenham o formato de um prisma ou 
de uma pirâmide. 

Gabarito das questões 

1. Sim. 


