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Título: Sistema de coordenadas 

Duração estimada: 1 semana 

Referência ao livro do aluno: Unidade 7 

Introdução 

Esta sequência didática explora noções iniciais de coordenadas cartesianas por meio da repre-

sentação de polígonos no 1º quadrante do plano cartesiano. Além disso, as atividades favorecem a 

determinação do perímetro e da área dos polígonos representados.  

Objetivos de aprendizagem 

• Localizar pontos no 1º quadrante do plano cartesiano.  

• Representar polígonos no 1º quadrante do plano cartesiano a partir das coordenadas de 
seus vértices.  

• Calcular a área e o perímetro de polígonos representados em um sistema de coordenadas. 

• Comparar áreas e perímetros de polígonos.  

Objetos de conhecimento e Habilidades (BNCC) 

• Plano cartesiano: coordenadas cartesianas (1º quadrante) e representação de desloca-
mentos no plano cartesiano 

(EF05MA15) Interpretar, descrever e representar a localização ou movimentação de obje-
tos no plano cartesiano (1º quadrante), utilizando coordenadas cartesianas, indicando mu-
dança de direção e de sentido e giros.   

• Áreas e perímetros de figuras poligonais: algumas relações 

(EF05MA20) Concluir, por meio de investigações, que figuras de perímetros iguais podem 
ter áreas diferentes e que, também, figuras que têm a mesma área podem ter perímetros 
diferentes. 

Material necessário 

Folhas com malhas quadriculadas, material de desenho (régua e lápis, lápis de cor), ficha com 

tabela para ser completada.  
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Desenvolvimento 

Etapa 1: Localização de pontos no plano 

Duração prevista: 1 aula 

Organização dos alunos: coletiva e, depois, em grupos 

1. Proponha inicialmente uma conversa com os alunos para avaliar o conhecimento que eles têm 
sobre os conceitos de perímetro e de área, explorados desde o 4º ano. 

É provável que, em relação ao perímetro de um polígono, haja consenso sobre como determiná-
lo: medir o comprimento de todo o contorno do polígono. Em relação à determinação da área de 
um polígono é possível que os alunos façam referência à contagem do número de unidades de 
área.  

2. Para dar prosseguimento à sequência, entregue uma folha com malha quadriculada para cada 
aluno, e peça que a dividam em 2 partes iguais usando uma linha horizontal. Em seguida, peça 
que tracem 2 linhas retas perpendiculares que partem do mesmo ponto e numerem cada uma, 
de acordo com a ilustração abaixo.  
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3. Neste momento, estamos explorando a representação do 1º quadrante do plano cartesiano. Cada 
linha reta representa uma semirreta de origem na coordenada (0,0). 

4. Em seguida, peça aos alunos que assinalem alguns pontos na representação que fizeram e, depois, 
questione-os sobre como deve ser informada a localização exata de um ponto. Espera-se que ci-
tem a escrita de pares ordenados na forma (a, b) em que a é a coordenada horizontal e b é a 
coordenada vertical, muito embora a expressão “coordenada” possa não ser de conhecimento 
dos alunos.  

5. Se possível, projete um sistema de coordenadas em malha quadriculada, semelhante ao desenho 
feito pelos alunos, ou desenhe-o na lousa para que as atividades que serão apresentadas nesta 
etapa possam ser acompanhadas por todos os alunos.  

6. Peça que assinalem nos planos cartesianos os seguintes pontos: 

A(2, 2), B(7, 2), C(7, 6), D(2, 6) 

Em seguida, peça que unam esses pontos com segmentos de reta, em ordem alfabética, para 
obterem um retângulo ABCD. Peça que pintem o retângulo com alguma cor que gostarem.   
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7. Peça que, ao lado do retângulo que desenharam, anotem as medidas da área e o perímetro do 
retângulo ABCD, considerando a unidade da malha.  Espera-se que registrem: 

Perímetro = 18 unidades de medida de comprimento e Área = 20 unidades de medida de área. 

8. Para encerrar esta etapa, peça que desenhem um retângulo, não quadrado, assinalando os vérti-

ces e as coordenadas que escolherem para o retângulo. Peça que nomeiem os vértices com letras 

M, I, L e U, para que seja formado o retângulo MILU. Peça, por fim, que calculem e escrevam a 

medida da área e o perímetro do retângulo MILU. 

Etapa 2: Congruência, áreas e perímetros – parte 1 

Duração prevista: 2 aulas 

Organização dos alunos: em grupos 

1. Organize os alunos em grupos e retome a etapa anterior. Peça aos alunos que mostrem uns aos 
outros os desenhos e os registros que fizeram na malha quadriculada. Os alunos podem determi-
nar a medida da área e o perímetro de cada retângulo desenhado.  

2. Forneça a cada grupo uma folha contendo uma tabela para registro dos desafios que serão feitos, 
como no exemplo abaixo. Os alunos devem utilizar a outra metade da malha quadriculada. Peça 
que desenhem outro sistema de coordenadas nessa parte da folha quadriculada.  

3. Peça aos alunos que desenhem no sistema de coordenadas um retângulo, não quadrado, esco-
lhendo os pontos que quiserem para uni-los e formarem o retângulo. Feito o desenho, devem 
registrar na tabela as coordenadas dos vértices e a medida de área e o perímetro do retângulo.  
O perímetro e a área desse retângulo devem servir de base para outros que os alunos desenharão 
a partir dos desafios que serão propostos. Observe alguns exemplos: 

Desafios: 

1º) Construir um retângulo de vértices A(2,2), B(5, 2), C(5, 4), D(2, 4). 
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2º) Construir o retângulo EFGH que tenha mesma medida de área do retângulo ABCD, porém 

com perímetro diferente.  
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3º) Construir um retângulo JKLM, congruente a ABCD, isto é, os lados correspondentes dos 

retângulos têm as mesmas medidas de comprimento, porém as figuras estão em posições diferentes 

no sistema de coordenadas. A congruência entre os ângulos correspondentes dos retângulos está ga-

rantida por meio da malha quadriculada. 
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4º) Construir o retângulo PQRS com o mesmo perímetro do retângulo ABCD, porém com outra 

medida de área. 

É importante observar, nesse caso, que é impossível obter o retângulo PQRS com coordenadas expres-
sas por números naturais, fato esse que poderá gerar uma discussão interessante. Afinal, nem sempre 
é possível obter 2 figuras, não congruentes, com mesma medida de área e com mesmo perímetro. 

Etapa 3: Congruência, áreas e perímetros – parte 2 

Duração prevista: 1 aula 

Organização dos alunos: em grupos 

1. Nesta etapa será retomada e ampliada a atividade anterior. Para isso, entregue mais uma folha 
de papel com malha quadriculada para que os alunos construam novamente um sistema de coor-
denadas. Agora, é recomendável que utilizem toda a folha para o desenho. 

2. A tabela que os alunos começaram a completar na aula anterior será agora ampliada com novos 
desafios. Proponha os desafios, um a cada vez, sempre que possível acompanhando a resolução 
dos alunos em seus grupos, comentando eventuais equívocos.  

Desafios: 

1º) Construir o retângulo JUCA que tenha um dos vértices em (1, 1), 8 unidades de medida de 

área e perímetro medindo 12 unidades.  

2º) Construir o quadrado GENT que tenha 16 unidades de medida de área. 

No quadro a seguir são apresentadas algumas possibilidades de respostas, lembrando que 

sempre haverá mais de uma possível para cada desafio proposto. 

Desafio Vértices Retângulo Área  Perímetro 

1º (2, 2), (5, 2), (5, 4), (2, 4) ABCD 6 10 

2º (1, 1), (7, 1), (7, 2), (1, 2) EFGH 6 14 

3º (2, 6), (4, 6), (4, 3), (2, 3) JKLM 6 10 

4º ? PQRS ? 10 

5º (1, 1), (5, 1), (5, 3), (1, 3) JUCA 8 12 

6º (10, 10), (14, 10), (14, 14), (10, 14) GENT 16 16 
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Acompanhamento da aprendizagem 

Acompanhe o desempenho dos alunos durante a realização das atividades. Identifique even-

tuais dúvidas ou dificuldades que os alunos possam apresentar. Nessas situações, convide os alunos 

que não apresentaram dúvidas ou incompreensões para auxiliar os colegas.  

Questões 

1. Desenhe um sistema de coordenadas e localize nele os seguintes pontos: P(5,4), A(8, 4), T(8, 8), 
O(5, 8). Em seguida, una os pontos com segmentos de retas para obter o retângulo PATO. Qual é 
a medida da área e o perímetro do retângulo PATO? 

2. Desenhe no sistema de coordenadas um retângulo PIKE que tenha medida de área igual ao do 
retângulo PATO, mas com perímetro diferente. 

Gabarito das questões 

1. Medida da área = 12 unidades de medida de área e perímetro = 14 unidades de medida de com-
primento. 


