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A geometria espacial apresenta definições e postulados básicos que devem 
ser dominados pelos estudantes para posterior aplicação.

No mundo em que vivemos as interações que presenciamos e realizamos 
são em 3 dimensões; saber classificar e determinar a posição entre os ele-
mentos que nos cercam é fundamental para ter domínio sobre o ambiente 
em que vivemos.

As resoluções de todos os exercícios indicados para a aula ou para casa cons-
tam nas páginas de 379 a 381 do Manual do professor. 

Geometria espacial de posição
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 PÚBLICO-ALVO: 

Alunos da 2a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 

4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

 • Conceituar e saber representar ponto, reta e plano.

 • Aplicar as proposições primitivas.

 • Classificar retas por meio de suas posições relativas.

 • Classificar planos por meio de suas posições relativas.

 • Relacionar planos e retas.

 • Determinar o ângulo entre retas.

 • Realizar projeções ortogonais.

 • Determinar distâncias no espaço.

 • Aplicar os teoremas fundamentais.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 

Geometria e medidas.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

 • Livro didático.

 • Caderno de anotações.

 • Recursos informacionais como computadores, notebooks, ta-

blets ou smartphones.

 • Internet.

 • Projetor multimídia.
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O Boxe Um pouco de história (páginas 125 e 126) deve ser utilizado para de-
senvolver a curiosidade sobre a evolução da geometria e quais foram os im-
pulsionadores de seu desenvolvimento. Solicite mais pesquisas sobre o tema 
com posterior apresentação em sala para ampliar a abordagem do conteúdo.

Apresente os conceitos básicos de geometria espacial (vértice, face e ares-
ta), em seguida, associe cada um deles a pontos, planos e retas (guardando 
as respectivas características de cada uma, por exemplo, uma aresta é um 
segmento de reta; assim, ao se utilizar dela para um exemplo, cite sua reta 
suporte; isso também é válido para os casos dos planos).

Em seguida, apresente as proposições primitivas (páginas 128 e 129) e as 
situações para se determinar planos (página 130).

Ainda nesta aula mostre as posições relativas de dois planos (páginas 131 e 
132).

Utilize os exemplos (páginas 130 a 132) para iniciar os alunos no tema. 

Os exercícios de 1 a 3 e o 6 (páginas 131 e 132) são indicados como ativida-
des para sala de aula e os 4, 5 e 7 como tarefa de casa.

AULA 1

PREPARAÇÃO

Neste capítulo será tratada a geometria de posição. Serão estudados pontos, 
retas e planos e suas posições relativas.

A visualização mental das situações que serão apresentadas nem sempre é 
fácil, então sempre que possível apresente situações concretas para que os 
alunos compreendam melhor cada uma delas. Outro recurso possível são os 
softwares geométricos para apresentação das situações; se julgar viável, faça 
uso deles.

Apresente aos alunos alguns sólidos geométricos e algumas de suas  proprie-
dades. Em seguida informe que eles terão que acompanhar as aulas exposi-
tivas, resolver os exercícios propostos, corrigir e tirar dúvidas dos exercícios,  
elaborar diferentes maneiras de resolver uma situação-problema e ainda tro-
car informações com o professor e com os colegas sobre o tema.
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Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se os 
alunos conseguiram realizá-los. Verifique se estão conseguindo visualizar as 
situações; se necessário, represente-as de maneira concreta para promover o 
melhor entendimento.

Na sequência apresente as posições relativas entre retas e planos e entre 
duas retas (páginas 133 e 134). Seguindo mais a fundo no tema apresente as 
propriedades e suas consequências (136 a 138).

Os exemplos (páginas 134 a 138) são úteis para representar as situações 
vistas nesta aula. 

Os exercícios 8 e 9 , os 11 e 12  e os 15 e 17 (páginas 133, 135 e 139) são indica-
dos como atividades para sala de aula e os 10, 13, 14 e 16 como tarefa de casa.

Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se os 
alunos conseguiram realizá-los. A maior dificuldade dos alunos nesse tema é 
a visualização das situações; promova representações concretas delas.

Nesta aula apresente as relações de perpendicularidade (páginas 139 e 140). 
Em seguida as projeções ortogonais (página 142), que é um dos itens mais 
cobrados em vestibulares e concursos. Dê especial atenção à ela.

Utilize o exemplo (página 141) para representar uma situação de perpendiculari-
dade e os casos apresentados na página 142 para as situações de projeção. Uma 
atividade interessante para mostrar os casos de projeção é utilizar uma fonte de 
luz e mostrar a sombra formada por diferentes objetos em diferentes posições.

Os exercícios 18 e 19, 21 e 22 e o 24 (páginas 140, 141 e 143) são indicados 
como atividades para sala de aula e os 20, 23 e 25 como tarefa de casa.

Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se os 
alunos conseguiram realizá-los.

Apresente o conceito de distância (página 143). Garantir esse entendimento 
é fundamental para aplicá-lo no cálculo de alturas na sequência do conteúdo. 

Em seguida mostre os teoremas fundamentais (páginas 145 a 148) sempre 
exemplificando cada situação.

O exercício 26 (página 145) e o desafio (página 148) são indicados como ati-
vidades para sala de aula. Após o tempo e a mediação necessária, resolva-os 
com a classe.

AULA 2

AULA 3

AULA 4
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Conceituam e representam ponto, reta e plano?

Aplicam as proposições primitivas?

Classificam retas por meio de suas posições relativas?

Classificam planos por meio de suas posições relativas?

Relacionam planos e retas?

Realizam projeções ortogonais?

Determinam distâncias no espaço?

Aplicam os teoremas fundamentais?

Aplique meios de avaliação: trabalhos, discussão do tema em roda, aborda-
gem do conteúdo ensinado por meio de perguntas orais e ainda uma avalia-
ção escrita. 

Utilize a atividade 4 (página 337) das orientações didáticas como trabalho.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


