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APRESENTAÇÃO

1

Este capítulo compõe-se do estudo da Unidade 3, que complementa o conteú-
do dos sólidos geométricos. Será realizada com uma breve revisão das figuras 
planas; uma vez que serão utilizados cálculos de medidas em polígonos para 
compreender as relações métricas nos poliedros e resolver os problemas que 
as envolvem; continuando com o estudo dos sólidos geométricos, enfocando 
agora relações métricas em cada um e entre diferentes sólidos. Estabelecere-
mos processos para o cálculo de áreas e volumes envolvendo esses sólidos, 
agora que os alunos conhecem os poliedros e os corpos redondos e que con-
seguem visualizá-los a partir de desenhos e planificações. 

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

 DURAÇÃO: 
12 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Compreender as relações métricas nos poliedros.

 • Resolver problemas que envolvem relações métricas.

 • Perceber as relações métricas existentes em cada um e entre 
diferentes sólidos.

 • Desenvolver habilidades de percepção espacial e de represen-
tação.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Espaço e forma.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Giz.

 • Lousa.

 • Lápis.

Geometria métrica espacial
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 • Borracha.

 • Caneta.

 • Caderno.

 • Computador ou notebook.

 • Retroprojetor.

 • Acesso à internet com banda larga.

 • Pacote de folha sulfite.

 • Cartolina. 

PREPARAÇÃO

Trabalhe o conteúdo explorando a leitura dos textos contextualizados e expli-
cativos presentes no capítulo. Assim como a análise, interpretação e resolu-
ção de listas com diferentes exercícios de diferentes níveis de complexidade, 
que envolvem geometria métrica espacial. 

Explore, analise e estude os exercícios resolvidos no decorrer do capítulo, os 
quais podem servir como apoio de estudo, e exemplos e modelos a serem 
seguidos para a resolução de outros exercícios. 

AULA 1

Inicie a aula expondo o problema apresentado (página 170), levando os alu-
nos a refletir e expor suas opiniões quanto à quantidade que cabe em cada 
recipiente, mesmo sem fazer, a princípio, uso de cálculos. A seguir, peça para 
os alunos que, em duplas, recordem geometria métrica plana por meio de 
uma revisão do conteúdo ( páginas 171 e 172).

AULA 2

Comente sobre a semelhança de triângulos, citando para os alunos os teo-
remas importantes (páginas 173 e 174), dando destaque para as relações 
métricas no triângulo retângulo. Em seguida, trabalhe os exercícios (páginas 
174 e 175), pedindo para que os alunos resolvam individualmente. Durante a 
resolução, circule pela sala de aula para auxiliá-los quando necessário. Uma 
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sugestão é que os alunos que resolveram em um curto espaço de tempo, 
auxiliem aqueles que, porventura, sentirem alguma dificuldade na resolução. 

AULA 3

Corrija os exercícios solicitados na aula anterior e sane as dúvidas.. 

Nesta aula, retome a noção de superfície do prisma, necessária para o cálculo 
de medidas relacionadas a prismas, incluindo o cálculo da medida da diago-
nal de um paralelepípedo reto-retângulo e das seções de um prisma (páginas 
176 e 177).

AULA 4
 

Com o auxílio de um pacote de folhas sulfite, dê início a esta aula, direcio-
nando os alunos a explorar intuitivamente o Princípio de Cavalieri. Empilhe 
sobre a mesa um bloco de folhas de papel de mesmo tamanho, de forma 
que fiquem uma folha sobre a outra, organizadamente. Peça aos alunos 
para determinarem o volume do bloco formado pelas folhas de sulfite. Após 
terem anotado o volume, mude a posição do bloco de folhas, de modo a ob-
ter um paralelepípedo não retângulo e os questione se o volume foi alterado 
e o porquê. 

Apresente aos alunos o Princípio de Cavalieri, solicitando que façam a leitura 
do item 4: Volume de sólidos: Princípio de Cavalieri e da seção Para comple-
mentar (páginas 177 a 179). Oriente-os a também trocar informações e sanar 
dúvidas com os demais colegas. 

AULA 5
 

Relembrando sobre o Princípio de Cavalieri, o qual os alunos exploraram intui-
tivamente antes mesmo de defini-lo, explane sobre volume de prismas (pági-
na 179) e analise, com toda a turma, um dos exercícios da seção De olho na 
resolução. Proponha que os alunos analisem e estudem os demais exercícios 
resolvidos e escolham um para resolvê-lo, analisando e comparando a própria 
resolução com a do livro (páginas 180 a 182).

Proponha como atividade extraclasse a leitura do texto da seção Foco na lei-
tura (página 182) e a resolução dos exercícios 13, 14, 16, 17 e 18 (página 183), 
os 20, 22, 24, 27, 28 e 32 (página 184) e os 34, 36, 38 e 41 (página 185). Solicite 
que esses exercícios sejam entregues em uma semana. 
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AULA 6
 

Explane o conteúdo (páginas 186 a 189, 193 e 194 sobre área da superfície 
e volume das pirâmides. Dentro desse conteúdo, faça um experimento com 
alunos, solicitando que, organizados em duplas, façam em cartolina as cons-
truções propostas (página 187). Leve-os a verificar e refletir sobre a relação 
existente entre o volume do prisma e da pirâmide. 

AULA 7
 

Proponha que, em duplas, resolvam os exercícios 43, 44, 46, 48, 50, 54, 56 
e 57 (páginas 191 e 192) e a atividade Invente você, com apoio da seção De 
olho na resolução. Ao término da resolução dos exercícios, questione-os, le-
vando-os a refletir sobre quais exercícios foram mais simples e quais foram 
mais complexos, e sobre onde erraram mais. A partir das respostas, crie, com 
a turma, uma lista de dicas e/ou passos a ser seguidos para que os erros que 
mais se repetiram não ocorram mais; servindo como auxílio nas resoluções 
dos próximos exercícios. 

AULA 8
 

Dos últimos exercícios propostos, selecione aqueles que os alunos julgaram 
os mais complexos e, se possível, projete as resoluções na lousa ou resolva
-as, sanando dúvidas. 

Proponha os exercícios 58, 61, 64 e 65 (páginas 195 e 196), com o apoio da 
seção De olho na resolução. Peça para que os alunos realizem os exercícios 
em grupos de no máximo três pessoas. Solicite que usem a lista de dicas 
construída na última aula, corrigindo e comparando as respostas entre si. 

AULAS 9 E 10
 

Discorra sobre as relações métricas no círculo e na circunferência, para as-
sim, alcançar os cálculos das distâncias, volumes e áreas relacionadas a cor-
pos redondos (página 196, 197, 201 e 204).

A seguir, solicite que assimilem o conteúdo estudado, colocando em prática 
o uso das relações métricas no círculo e na circunferência, por meio das re-
soluções dos exercícios: 66, 68, 71, 73, 75, 80, 83, 84, 85, 89, 92, 95, 100, 104, 
105, 106, 110, 115, 117 e 122 (páginas 197, 199, 200, 203 e 207). Proponha 
as resoluções dos exercícios supracitados, em duplas; peça que os alunos 
façam uso dos exercícios resolvidos (páginas 198, 199, 202, 205 e 206), como 
um estudo extra e como exemplos de resolução. 
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AULAS 11 E 12

Dos últimos exercícios propostos, selecione aqueles que os alunos julgaram 
os mais complexos e, se possível, projete as resoluções na lousa ou resolva
-as, sanando dúvidas. 

Trabalhe com os alunos a seção Por dentro do Enem e dos vestibulares, de-
senvolvendo nos alunos a competência de leitura de textos de problemas e 
estratégias de resolução, além de reforçar a assimilação das relações métri-
cas nos poliedros, concluindo assim o capítulo 8. 

Verifique se o rendimento do desenvolvimento das atividades e da lista de 
exercícios realizados individualmente, em duplas e em grupo foi satisfató-
rio. Avalie se as atividades para casa foram concluídas e elabore uma lista 
de exercícios para que entreguem, bem como uma avaliação geral sobre o 
tema. Lembrando que a leitura dos textos propostos e a resolução de dife-
rentes exercícios são de extrema importância para o alcance dos objetivos 
propostos.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


