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Tema Genérico do Plano de Aula: 

GEOMETRIA 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

 Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da Matemática (Aritmética, 
Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e de outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto 
à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a 
perseverança na busca de soluções. 

Objetos de Conhecimento 

 Figuras planas e espaciais 
 Polígonos. 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

  (EF06MA19AMARP) Compreender o conceito de espaço geométrico (bi e tridimensional). 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Computador, tablet ou celular; 
 Caderno, caneta, lápis, borracha e régua. 

AULA 1 e 2: Continuação da semana anterior: 

Responda as questões no caderno: 

1. Pense no mundo a sua volta e liste objetos da natureza ou construídos pelo 

homem que lembram figuras geométricas. 

2. Classifique as figuras geométricas da atividade anterior em planas ou não 

planas. 

3. Entre os elementos descritos nas fichas, escreva quais nos dão idéia de: 

a) Uma figura geométrica plana______________________________________ 

b) Uma figura geométrica não plana___________________________________ 

Folha de papel Lata de extrato de Superfície do tampo dado 



tomate de uma mesa 

Tela de um 

quadro 

Tubo de cola bastão Garrafa de a água  

      

4. O professor de Geografia pediu aos alunos que desenhassem numa folha o 

mapa do estado em que nasceram. O desenho que eles fizeram representa uma 

figura plana ou não plana?__________________ 

5. São figuras planas ou não planas? 

a) A planta de uma casa desenhada em um papel A4.___________________ 

 

b) A maquete dessa mesma casa.__________________________ 

 

Aula 3 e 4: Leia o texto, observe as formas e responda as questões no caderno. 

Sólidos Geométricos 

Os sólidos geométricos são figuras espaciais não planas que, de acordo com suas 

características, podem ser classificados em poliedros e corpos redondos. 

Os corpos redondos têm como principal característica a superfície arredondada. 



 

Já os poliedros (poli = muitos; edros = faces) Têm como principal característica ter 

faces planas. 

1. 

Observe os objetos a seguir e escreva o nome do sólido geométrico que cada um 

deles lembra. Em seguida, classifique-os em corpos redondos ou poliedros: 

  

 

  



 

2. Complete os blocos vazios da pirâmide. Observe que cada bloco corresponde à 

soma dos blocos que o sustentam: 

 

 

Síntese/Avaliação 

 No retorno às aulas, apresentar o caderno contendo as atividades propostas. 

Registro de Frequência 

 Resolver as atividades da aula 1 e 2 - 2h/a 
 Ler, o texto e observar a diferença entre corpos redondos e poliedros - 1h/a 
 Completar as pirâmides – 1h/a 

Referencial 
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/corpos-redondos.htm 
https://mundoeducação.bol.uol.com.br/matemática/poliedros.htm 

Livro didático: A Conquista da Matemática 

 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/corpos-redondos.htm

