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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 

 Ponto, reta e plano.  
 Figuras planas e espaciais 
 Polígonos. 

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

 (EF06MA16AMARP) Compreender os conceitos de ponto reta e plano. 
 (EF06MA19AMARP) Compreender o conceito de espaço geométrico (bi e 

tridimensional). 
 (EF06MA20) Identificar, associar e construir sólidos geométricos.  

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

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

AULA 1 e 2: Ler atenciosamente, sintetizar o texto e desenhar as figuras planas e 

espaciais no caderno: 

         Geometria é uma palavra de origem grega que significa: “geo”, terra, e “metria”, que vem da 

palavra “métron” e significa medir. Sendo assim, a Geometria é uma ciência que se dedica a 

estudar as medidas das formas de figuras planas ou espaciais, bem como sobre a posição relativa 



das figuras no espaço e suas propriedades. 

          Os matemáticos que realizam os estudos relacionados com a Geometria são chamados de 

geômetras. Ao longo da história da Geometria, que se constituiu como ciência organizada na 

Grécia Antiga, destacaram-se geômetras como Arquimedes, Descartes, Tales de Mileto, Euclides 

(considerado o pai da Geometria), entre outros.  

          A geometria é construída sobre objetos primitivos: ponto, reta, plano, espaço, entre outros. 

Esses objetos não possuem definição, mas possuem características que possibilitam sua 

identificação. Fazendo uso desses objetos primitivos é que são definidas as primeiras formas 

geométricas do plano: segmentos de reta, polígonos e ângulos. A partir delas, é feita a definição 

de distância entre dois pontos, da qual depende a definição de círculo. Tudo isso serve como base 

para a construção da geometria espacial. 

As figuras planas e espaciais 

As formas geométricas fazem parte do assunto da ciência matemática relacionada à geometria. O 

objetivo do estudo é falar sobre o formato dos objetos ao nosso redor. As formas geométricas 

estão classificadas em dois tipos, são elas: planas e espaciais.  

A forma geométrica plana corresponde aos objetos representados dentro de um único plano. É 

caracterizado por ser bidimensional, ou seja, possui duas grandezas: comprimento e largura. Já 

a forma geométrica espacial corresponde às figuras de mais de um plano. As dimensões são 

compostas por comprimento, altura e largura.  

Formas geométricas planas 

Como mencionado, uma das formas geométricas é a plana. Ela corresponde às figuras que 

possuem duas dimensões, isto é: comprimento e largura. Existe uma variedade de figuras 

geométricas planas, como: triângulo, losango, retângulo, quadrado, círculo, trapézio, dentre outros.  

Principais figuras planas: 

 

As figuras planas com 3 ou mais lados, são chamadas polígonos. 

 

 

Formas geométricas espaciais 



Por apresentarem três dimensões, as formas geométricas espaciais são diferentes 

das planas. Além de comprimento e largura, elas possuem ainda a altura. São 

exemplos de formas geométricas: esfera, pirâmide, cone, paralelepípedo, cubo, 

cilíndrico, dentre outros. 

 

Perímetro: é a soma de todos os lados de uma figura geométrica. 

Exemplos: 

 

 

 

 

 



 

 

AULA 3: Resolva as atividades a seguir 

 

 



AULA 4: Copie as atividades no caderno, usando a régua e calcule o que se pede: 

 

 

 

 

 

Síntese/Avaliação 

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

Registro de Frequência 

 Ler, sintetizar o texto e observar a diferença entre figuras planas e espaciais - 



2h/A 
 Resolver as atividades da aula 3 e 4 - 2h/A 
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