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APRESENTAÇÃO

1

Em continuidade ao estudo de sólidos geométricos, este capítulo irá explorar 
os corpos redondos, com ênfase às propriedades de tangência, permitindo 
aos alunos compreender o significado de um sólido inscrito ou circunscrito a 
outro sólido. 

Serão estudadas as formas tridimensionais, que não têm uma superfície for-
mada apenas por polígonos e que não têm faces ou arestas. Serão abordados, 
especificamente, os seguintes corpos redondos: cilindros, cones e esferas.

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

 DURAÇÃO: 
8 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Desenvolver habilidade de visualizar as características dos 

corpos redondos, em específico, dos cilindros, dos cones e das 
esferas.

 • Perceber as formas geométricas dos corpos redondos: cilin-
dros, cones e esferas no dia a dia.

 • Conhecer as propriedades de tangência.

 • Compreender o significado de um sólido inscrito ou circunscrito 
a outro sólido.

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

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Espaço e forma.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Giz.

Sólidos geométricos: corpos redondos.
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 • Lousa.

 • Lápis.

 • Borracha.

 • Caneta.

 • Caderno.

 • Computador ou notebook.

 • Retroprojetor.

 • Acesso à internet com banda larga.

PREPARAÇÃO

Por meio de vídeos, direcione os alunos à observação mais detalhada das 
formas geométricas dos corpos redondos: cilindros, cones e esferas que 
estão, muitas vezes, presentes no dia a dia, mas que, muitas vezes, passam 
despercebidos.

Proponha atividades extraclasse em que os alunos realizem, de forma autô-
noma, os exercícios propostos. Explore a leitura de textos matemáticos abrin-
do espaço para discussões e incentivando a participação de todos. 

AULA 1

Peça que os alunos realizem a leitura, individualmente, do texto (página 157), 
para observar, pelas figuras expostas, exemplos e definir corpos redondos. 
Após, solicite que prossigam com a leitura, porém agora uma leitura coletiva 
(página 158), realizando, assim, o estudo do cilindro – definição; bases, eixo e 
altura e a classificação (reto e oblíquo). 

Por fim, trabalhe sobre a matemática e suas formas presentes na arte, levan-
do-os a refletir e perceber formas; além de apresentar um pouco mais sobre 
a grande influência do filósofo e matemático, Pitágoras, por meio do vídeo O 
belo proposto na página 158.
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AULA 2

Retome o conteúdo abordado no vídeo passado na última aula e pergunte 
a opinião dos alunos, e o que mais se destacou para eles. Prossiga com o 
conteúdo, propondo a leitura (página 159) sobre planificação de um cilindro 
reto e a análise do exercício resolvido R1. Em seguida, organize os alunos para 
sentarem em duplas e realizarem os exercícios de 1 a 5 do Fazer e aprender 
(página 160), assimilando o conteúdo até o momento trabalhado. 

AULAS 3 E 4

Faça a correção dos exercícios propostos na última aula, sanando as possí-
veis dúvidas dos alunos.

Discorra a partir dos textos (páginas 161 e 162) sobre cones e esferas, res-
pectivamente. 

No item “cones”, desenvolva a definição de base, vértice, eixo e altura, a clas-
sificação (reto e oblíquo), citando também o cone de revolução, que é gerado 
pela rotação de um triângulo retângulo, ou seja, pela sua geratriz. No item 
“esfera” aborde sua definição e a diferença entre superfície esférica e esfera. 

Utilizando arte mais uma vez como meio para se chegar até a matemática, 
em seguida, peça que, assimilando o conteúdo transmitido, os alunos leiam o 
texto proposto Maurits Escher e a Matemática  (página 163) e respondam às 
questões propostas como atividade extraclasse. 

AULA 5
 

Peça que os alunos estudem sobre as posições relativas entre plano e esfera 
(página 164) e resolvam os exercícios propostos (páginas 164 e 165). 

É importante circular pela sala de aula, orientando os alunos na resolução 
dos exercícios do Fazer e aprender e sanando possíveis dúvidas que possam 
surgir, até que a turma chegue aos resultados esperados. 

AULA 6
 

Faça uso em sala de aula do Para complementar, sobre sólidos inscritos e cir-
cunscritos e proponha a leitura, o estudo e a realização da atividade (páginas 
165 e 166), aprimorando, assim, os conhecimentos adquiridos.  
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AULAS 7 E 8
 

Finalizando o conteúdo do capítulo, peça para os alunos sentarem em duplas 
e solicite as resoluções dos exercícios das seções Aprender a Aprender e Cál-
culo Rápido (página 167), auxiliando as duplas ou sanando dúvidas quando 
necessário. Após o tempo para resolução, realize a correção. 

Avalie os alunos nas atividades solicitadas e na participação na sala de aula; 
verifique se o desenvolvimento das habilidades de percepção espacial e de 
representação foi satisfatório, bem como a forma que se organizaram para 
resolver as tarefas propostas. Elabore uma avaliação geral sobre o tema e 
avalie o uso de vídeos em sala de aula.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


