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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo será estudada a geometria espacial; especificamente os sóli-
dos geométricos, começando pelos poliedros – um estudo importante tam-
bém para o desenvolvimento do capítulo 9, o qual desenvolverá o estudo das 
medidas de área e volume relacionadas a esses sólidos.

Com foco nas habilidades de percepção espacial e de representação, foi in-
cluído como tópico de estudo, a planificação de prismas e pirâmides, sendo 
proposto aos alunos um olhar além para que percebam as formas geométri-
cas presentes à sua volta, como em objetos, construções, esculturas, emba-
lagens, mobiliário, traçado de ruas etc. Formas geométricas estas que lhe são 
úteis, ou simplesmente facilitam ou melhoram a qualidade de vida, entrando 
assim no mundo – poliedros. 

 PÚBLICO-ALVO: 
Alunos da 2a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
9 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Perceber as formas geométricas presentes no dia a dia.

 • Desenvolver habilidades de percepção espacial e de repre-
sentação.

 • Analisar relações entre figuras no espaço.

 •  Obter determinadas medições nos sólidos.

 • Desenvolver a percepção de planificação de prismas e pirâmides.

 • Desenvolver habilidade de desenhar poliedros.

 • Desenvolver habilidade de visualizar as características de um 
poliedro.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Espaço e forma.

Sólidos geométricos: poliedros.
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 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Giz.

 • Lousa.

 • Lápis.

 • Borracha.

 • Caneta.

 • Régua.

 • Compasso.

 • Caderno.

 • Computador ou notebook.

 • Retroprojetor.

 • Acesso à internet com banda larga. 

PREPARAÇÃO

Leve os alunos a observação mais detalhada de coisas que estão ao seu redor, 
mas que muitas vezes passam despercebidas, por meio de questionamentos 
e diálogos sobre formas geométricas. Proponha atividades extraclasse onde 
os alunos realizem de forma autônoma os exercícios propostos, explorando a 
leitura de textos que envolvem matemática e abrindo espaço para discussões. 
Faça uso de compasso e régua em alguns exercícios, para um melhor desenvol-
vimento do assunto. Trabalhe com vídeos e montagem de poliedros por meio 
de modelos que serão recortados e colados; faça uso do papel cartão.

AULA 1

Inicie esta aula com o vídeo Quadrado, cubo e companhia produzido pela TV 
Escola – Ministério da Educação, para assim introduzir a ideias de espaço, 
formas geométricas e a percepção das formas geométricas presentes no 
mundo. Após os alunos assistirem ao vídeo, abra espaço para uma roda de 
diálogo, perguntando a opinião deles sobre o vídeo e onde mais eles podem 
encontrar formas geométricas além das citadas no vídeo. 

Defina poliedros e suas características (faces, arestas, vértices) (página 139) 
e compare os diferentes poliedros apresentados (página 140).
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AULA 2

Primeiramente, peça que os alunos sentem em duplas para desenvolverem 
todas as atividades propostas durante a aula. Comente que a participação de 
todos é de extrema importância para a compreensão do conteúdo e também 
para auxiliar o colega em suas possíveis dificuldades. Para o melhor desen-
volvimento dos exercícios propostos a seguir, providencie antecipadamente a 
cópia dos moldes dos sólidos geométricos disponíveis nas Orientações Didá-
ticas. Distribua os moldes e, fazendo um molde como exemplo para a turma, 
proponha que cortem e montem as formas geométricas dos moldes para, 
então, iniciarem a resolução dos exercícios 1 a 8 (páginas 140 e 141).

AULAS 3 E 4

Faça a correção dos exercícios propostos na última aula e converse com os 
alunos sobre o fato de todo quadrado ser um retângulo, mas nem todo retân-
gulo ser um quadrado. 

Solicite que, individualmente, façam a leitura (páginas 141 a 143) para, em 
seguida, discorrer sobre o poliedro prisma e suas características quanto à 
altura, face, aresta e diagonal, classificando-os (reto ou oblíquo) e mostrando 
aos alunos que a denominação de um prisma depende do polígono da base. 

Proponha que, sentados em círculo, realizem os exercícios 9, 10, 11, 12, 15 e 
17 (páginas 143 e 144); transite pela sala de aula para sanar possíveis dúvidas 
no momento das resoluções e faça as correções necessárias para que todos 
cheguem às respostas.

AULA 5 E 6
 

Aplique o texto Franz Weissmann e a Matemática (página 145) como ativi-
dade individual extraclasse, praticando a leitura, autonomia, interpretação e 
assimilação do conteúdo em questão. 

Faça uso do vídeo A Construção das Pirâmides do Egito, da Series Premiere 
America Unearthed, para a introdução sobre as pirâmides. Converse com os 
alunos sobre suas curiosidades e forma. Defina pirâmides, suas caracterís-
ticas quanto ao vértice, base, aresta face e altura, e classifique-as (páginas 
146 e 147). 

Proponha a resolução dos exercícios 19 a 25 (páginas 147 e 148) para melhor 
assimilação do conteúdo desenvolvido. 



4 Matemática para compreender o mundo | Matemática | Volume 2  – Capítulo 7

AULA 7
 

Faça a correção dos últimos exercícios propostos. Em seguida, leia e discorra 
sobre planificação (páginas 148 e 149).

Com o auxílio de régua e compasso, peça para os alunos resolverem os exer-
cícios 26, 30, 36, 37 e 38 (páginas 149 e 150). Auxilie-os na resolução e tire as 
dúvidas surgidas para que as resoluções sejam alcançadas. 

AULA 8
 

Organize os alunos em grupos com no máximo 4 alunos e os direcione para 
que realizem a leitura sobre poliedros convexos, poliedros de Platão e poliedros 
regulares (páginas 151 a 154), respectivamente, e, ainda, para que estudem e 
analisem os exercícios resolvidos R1 e R2 (página 153), desenvolvendo a auto-
nomia e a interpretação de textos que envolvem conteúdo de matemática. 

Tendo analisado os exercícios resolvidos (página 153) e os tendo como exer-
cícios para consulta e apoio para a realização de exercícios, proponha aos 
alunos que resolvam os exercícios 39, 42, 43, 45, 46 e 48 (páginas 153 e 154). 

AULA 9
 

Na última aula desenvolva com os alunos as atividades presentes na seção 
Aprender a aprender e Cálculo rápido (página 156), reforçando as ideias apren-
didas e avaliando o desenvolvimento dos alunos quanto ao conteúdo. Circule 
pela classe para sanar dúvidas e, por fim, faça a correção daqueles que os 
alunos julgarem ser os mais complexos. 

Verifique se o desenvolvimento das habilidades de percepção espacial e de 
representação foi satisfatório, avalie os alunos nas atividades solicitadas e na 
participação na sala de aula, bem como a forma que se organizam para re-
solver as tarefas propostas, compondo parte de sua avaliação. Elabore listas 
de exercícios baseadas nos conteúdos estudados, até mesmo de exercícios 
propostos aos alunos, bem como uma avaliação geral sobre o tema. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


