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Resumo: 

 

Esta produção didático-pedagógica tem como 
objetivo utilizar a resolução de problemas para 
favorecer o aprendizado dos alunos do 6º ano 
do ensino fundamental nos conceitos de 
polígonos e não polígonos. Foi desenvolvido 
em três etapas. Na primeira etapa, aplicamos 
uma avaliação para averiguar os 
conhecimentos prévios dos alunos sobre o 
conceito de polígonos e não polígonos; na 
segunda etapa, desenvolvemos uma Unidade 
Didática, na qual o professor apresenta 
atividades por meio da resolução de 
problemas que leva aos alunos a construírem 
o conceito de polígonos e não polígonos; na 
terceira etapa, aplicamos aos alunos uma 
avaliação escrita e individual envolvendo o 
uso de conceitos de polígonos e não 
polígonos. Dessa forma, buscamos favorecer 
a aprendizagem e a formação dos alunos 
nesses conceitos geométricos. 

 

Palavras-chave: Resolução de problemas; Formação de 
conceitos; Polígonos; Não polígonos; 
Construções geométricas. 

Formato do Material Didático: Unidade Didática 
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2.  APRESENTAÇÃO 

 

A presente Unidade Didática é parte integrante das atividades do Programa 

de Desenvolvimento Educacional – PDE/2014 que será desenvolvida com alunos 

do 6ºano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Professor Benoil Francisco 

Marques Boska - Ensino Fundamental e Médio, no Município de Ourizona, no 

primeiro semestre do ano letivo de 2015. 

Considerando que os conceitos geométricos constituem parte importante 

do currículo de Matemática por dar oportunidades aos alunos de realizarem 

explorações de conceitos geométricos, por meio de material didático de apoio que 

permita a manipulação, visualização, classificação e mediação de figuras 

geométricas planas, é importante desenvolver em sala de aula um trabalho por 

meio da resolução de problemas. 

Com as atividades previstas nesta Unidade Didática pretende-se 

desenvolver nos alunos a formação de conceitos referentes aos conceitos de 

polígonos e não polígonos, na qual propomos desenvolver o ensino na 

abordagem da resolução de problemas por ser uma das tendências 

metodológicas de Educação Matemática que contribui para o rompimento 

passível do aluno colocando-o em situações investigativas que oportunizam a 

análise e reflexão de problemas propostos. 

De modo geral, pretende-se favorecer a compreensão do aluno para o 

conteúdo de polígonos e não polígonos, dando-lhes oportunidades em 

desenvolver uma atitude investigativa, na busca de estratégias e de verificação da 

resposta, contribuindo para a sua capacidade de resolução de problemas. Assim, 

tem como objetivo principal buscar, por meio da abordagem da resolução de 

problemas voltada à formação de conceitos, favorecer a aprendizagem dos 

alunos do 6ªano do Ensino Fundamental conceitos de polígonos e não polígonos. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Um dos maiores problemas enfrentados pelo Sistema Brasileiro de 

Educação refere-se ao baixo desempenho dos alunos na disciplina de 

Matemática, uma vez que não conseguem fazer a relação da mesma com o seu 

cotidiano não percebem a relação da matemática com o mundo em que vivem. 

 

A Matemática está presente em todos os campos de conhecimento e se 
faz necessária em qualquer atividade humana e, consequentemente, 
oferece à escola inúmeros exemplos de aplicação. Cotidianamente, o 
cidadão comum, para se transportar, se depara com situações que 
exigem cálculos de tempo, velocidade, custo, distância; o comércio 
requer conhecimento sobre as operações básicas, porcentagem, 
proporção, combinatória, riscos (probabilidade); a mídia está repleta de 
relações numéricas, tabelas, gráficos, raciocínio lógicos falsos ou 
verdadeiros; as medidas e formas espaciais estão presentes na vida de 
qualquer cidadão (LORENZATO, 2006, p. 53-54). 

 

As Diretrizes Curriculares de Matemática (PARANÁ, 2008, p. 63) propõem 

que o ensino da matemática seja abordado por meio das tendências 

metodológicas da Educação Matemática: Resolução de Problemas; Investigação 

Matemática; Modelagem Matemática; Mídias Tecnológicas; Etnomatemática e 

História da Matemática. 

Neste Projeto de Intervenção optamos pela temática Resolução de 

Problemas. 

 

3.1 – Resolução de Problemas como estratégia de ensino 

 

Mesmo sendo considerado um estudo recente, a resolução de problemas 

como uma das tendências metodológicas da Educação Matemática é discutida 

por muitos autores, em especial, destaca-se as palavras de Onuchic (1999, p. 

203): 

 

[...] a importância dada a resolução de problemas é recente e somente 
nas últimas décadas é que os educadores matemáticos passaram a 
aceitar a ideia de que o desenvolvimento da capacidade de resolver 
problemas merecia mais atenção. A caracterização de educação 
matemática em termos de resolução de problemas reflete uma tendência 
de reação a caracterizações passadas como um conjunto de fatos, 
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domínio de procedimentos algoritmos ou um conhecimento a ser obtido 
por rotina ou por exercício mental. Hoje, a tendência é caracterizar esse 
trabalho considerando os estudantes como participantes ativos, os 
problemas como instrumentos preciosos e bem definidos e a atividade 
na resolução de problemas como uma coordenação complexa 
simultânea de vários níveis de atividade.  

 

Seguindo essa mesma linha de pensamento, Butts (1997) afirma que o real 

prazer de estudar Matemática está na satisfação de resolver um problema. Ele 

também sugere que cabe ao professor escolher bons problemas de modo que os 

alunos possam envolver-se com a resolução e posteriormente elaborem novos 

conhecimentos a partir das hipóteses formuladas e testadas na sua resolução. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p. 32), “um 

problema matemático é uma situação que demanda a realização de uma 

sequência de ações ou operações para obter um resultado. Ou seja, a solução 

não está disponível de início, no entanto é possível construí-la”. 

Nas palavras de Dante (1999, p.10), o “problema matemático é qualquer 

situação que exija a maneira matemática de pensar e conhecimentos 

matemáticos para solucioná-la”. 

Segundo Chi e Glaser (1992, p. 251), “um problema é uma situação na 

qual você está tentando alcançar algum objetivo e deve encontrar um meio de 

chegar lá”. Para esses autores, a resolução de problema é um processo cognitivo, 

no qual o sujeito recorre aos conceitos e princípios previamente aprendidos para 

elaborar uma estratégia adequada com a finalidade de encontrar a resposta ou 

solução desejada, aperfeiçoando esquemas já existentes em sua estrutura 

cognitiva. 

Dante (1999) assinala que é possível por meio da resolução de problemas 

desenvolver no aluno a iniciativa, o espírito explorador, criatividade, 

independência e a habilidade de elaborar um raciocínio lógico e fazer uso 

inteligente e eficaz dos recursos disponíveis, para que ele possa propor boas 

soluções às questões que surgem em seu dia-a-dia, na escola ou fora dela. 

Diante das reflexões apresentadas algumas etapas e estratégias são 

importantes e desenvolvidas para se resolver um problema. 

Na obra a “Arte de resolver problemas”, Polya (2006, p. 05-13), apresenta 

quatro etapas para a Resolução de Problemas: 
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1. Compreensão do problema: nesta etapa é primordial analisar o 

problema, descobrir a incógnita, registrar os dados fornecidos e tentar fazer 

alguma estimativa para a resposta, portanto é de fundamental importância que o 

aluno leia o problema com muita atenção; 

           2. Elaboração de um plano: esta etapa exige que o aluno interligue os 

dados do problema e transforme-os em uma sentença matemática. Ele pode 

traçar vários planos ou estabelecer estratégias para chegar à solução; 

3. Execução do plano: nesta fase o aluno irá executar o plano estabelecido 

na etapa anterior, priorizando que o importante é a habilidade que possui em sua 

execução, e não somente os cálculos em si. É necessário que seja o mais 

minucioso possível ao executar a estratégia e na apresentação dos cálculos, se 

houver. Todos os planos devem ser apresentados e discutidos passo a passo 

com o objetivo de se verificar que existem várias estratégias de resolução do 

problema e que todas chegam ao mesmo resultado; 

4.  Fazer o retrospecto ou verificação: esta etapa é muito importante para 

completar o processo de resolução de problemas. O aluno deverá criar o hábito 

de entender que a solução do problema não terminou após ter encontrado o 

resultado, ou seja, ele deverá justificar o que fez, explicando como encontrou a 

solução. Nesta etapa o aluno faz uma revisão das estratégias utilizadas, dos 

cálculos efetuados, buscando possíveis erros na resolução e verificando o 

resultado encontrado. 

 

Sternberg (2000) ressalta que a resolução de problemas envolve trabalho 

mental para superar os obstáculos que nos levam a resposta de uma questão, 

apresenta um ciclo de etapas de problemas. Essas etapas podem ser realizadas 

repetidamente por várias vezes, podendo algumas delas ocorrer fora da 

sequência ou podendo ser executadas inteiramente.  

1 - Identificação do problema: “[...] esta é muitas vezes uma etapa difícil. 

Porém devemos, primeiramente identificar a questão a ser tratada, uma vez que 

pode acontecer de termos em mente uma solução que não funcionará.” 

(STERNBERG, 2000, p. 306). 

2 - Definição e representação do problema: “[...] a etapa de definição do        

problema é fundamental, pois se você define e representa de maneira incorreta o 
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problema, terá menos possibilidades para resolvê-lo.” (STERNBERG, 2000 p. 

307). 

Para Chi e Glaser (1992, p. 255), “[...] a representação de um problema 

consiste essencialmente da interpretação ou compreensão do problema por 

aquele que o soluciona.” Os pesquisadores descobriram que a representação é 

muito importante como determinante da facilidade de solução de um problema. 

3 - Formulação da estratégia: “[...] após a compreensão do problema, 

devemos planejar a estratégia para solucioná-lo. Essa estratégia pode envolver 

análise e síntese do problema.” (STERNBERG, 2000, p. 307). 

4 - Organização da informação: “[...] depois de formular a estratégia, 

devemos organizar a informação que tem disponível, isto é, a melhor forma para 

executar a estratégia. Durante o ciclo de resolução, estamos sempre organizando 

e reorganizando a informação que temos.” (STERNBERG, 2000, p. 308). 

5 - Alocação de recursos: “[...] etapa onde é definida a alocação de 

recursos mentais, onde se define o tempo a ser gasto na resolução de 

problemas.” (STERNBERG, 2000, p. 308). 

6 - Monitorização: “[...] na monitorização ocorre a conferência de tudo o que 

foi feito ao longo da resolução do problema, para verificar se está próximo do 

objetivo e reavaliar se está no caminho certo.” (STERNBERG, 2000, p. 309). 

7 - Avaliação:  

 

[...] da mesma forma que precisa monitorar um problema enquanto 
estiver no processo de solucioná-lo, precisamos avaliar a solução no 
final do processo, pois é no decorrer da avaliação que novas estratégias 
poderão surgir, podemos disponibilizar de novos recursos e redefinir o 
problema e surgir novos problemas. (STERNBERG, 2000, p. 309). 

 

Sobre as etapas da resolução de problemas, Dante (1999) chama a 

atenção para o fato de que estas não são rígidas, fixas e infalíveis. O processo de 

resolução de um problema é algo mais complexo e rico, que não se limita a seguir 

instruções passo a passo que o levarão à solução, como se fosse um algoritmo. 

Dante (1999, p. 14) relata que para resolver problemas, precisamos 

desenvolver determinadas estratégias que em geral, se aplicam a um grande 

número de situações. 

Musser e Shaughnessy (1997) destacaram que: 
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A resolução de problemas muitas vezes tem desempenhado um papel 
secundário em nosso currículo de matemática, calcado fortemente no 
conteúdo e dirigido acentuadamente para as habilidades. Mesmo quando 
os problemas assumem um papel central num curso, é raro discutir-se a 
essência mesma do processo de resolução de problemas as estratégias. 
(MUSSER; SHAUGHNESSY, 1997, p. 188). 

 

Neste sentido, Musser e Shaughnessy (1997, p.189-198) propõe as 

seguintes estratégias para a resolução de problemas: 

 

1- Tentativa e erro: consiste em aplicar as operações de acordo com os 

dados do problema; 

2- Padrões: baseia-se em chegar à solução generalizando-se a partir de 

alguns casos particulares; 

3- Resolver um problema mais simples: consiste em às vezes ter que 

deixar de resolver um problema mais complexo, e começar por um mais simples; 

4- Trabalhar em sentido inverso: Parte do objetivo e não dos dados; 

5- Simulação: vezes a solução de um problema compreende em realizar 

uma experiência, coletar dados, fazer uma análise e tomar uma decisão com base 

nesses dados. 

 

Tendo em vista o que a literatura aponta sobre o termo problema e sobre 

as etapas de resolução de problemas, é importante apontar considerações sobre 

estratégias didáticas para o ensino da Matemática através da resolução de 

problemas. 

Segundo Pozo e Echeverría (1998, p. 09), “o ensino baseado na resolução 

de problemas pressupõe promover nos alunos o domínio de procedimentos, 

assim como a utilização dos conhecimentos disponíveis, para dar resposta a 

situações variáveis e diferentes”. Neste sentido o professor deve propor ao aluno 

a procura de diferentes caminhos para que ele compreenda os problemas 

matemáticos. 

De acordo com Echeverría (1998), no ensino baseado na resolução de 

problemas, o professor deveria levar os alunos a algumas ações: 

 
1-Expressar o problema com outras palavras; 
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2-Explicar aos colegas em que consiste o problema; 

3-Representar o problema com outro formato (gráficos, diagramas, 

desenhos, com objetos); 

4-Indicar qual é a meta do problema; 

5-Apontar onde reside a dificuldade da tarefa; 

6-Separar os dados relevantes dos não relevantes; 

7-Indicar os dados com os quais contamos para resolver a tarefa; 

8-Indicar quais os dados que não estão presentes mas que são para 

resolver a tarefa; 

9-procurar um problema semelhante que já tenhamos resolvido; 

10- Analisar inicialmente alguns exemplos concretos, quando o problema é 

muito geral; 

11-Procurar diferentes situações (cenários, contextos, tarefas, etc.) nas 

quais esse problema possa ter lugar. (ECHEVERRÍA, 1998, p. 59).  

 

O aluno não deve ficar preocupado somente com as operações que terá 

que usar para resolver o problema, mas com a interpretação da situação e com os 

processos envolvidos na sua solução. Neste sentido, os PCNs (BRASIL, 1997) 

destacam que resolver um problema pressupõe que o aluno: 

 

• elabore um ou vários procedimentos de resolução (como, por exemplo, 
realizar simulações, fazer tentativas, formular hipóteses); 
• compare seus resultados com os de outros alunos; 
• valide seus procedimentos. 
Resolver um problema não se resume em compreender o que foi 
proposto e em dar respostas aplicando procedimentos adequados. 
Aprender a dar uma resposta correta, que tenha sentido, pode ser 
suficiente para que ela seja aceita e até seja convincente, mas não é 
garantia de apropriação do conhecimento envolvido. Além disso, é 
necessário desenvolver habilidades que permitam pôr à prova os 
resultados, testar seus efeitos, comparar diferentes caminhos, para obter 
a solução. Nessa forma de trabalho, o valor da resposta correta cede 
lugar ao valor do processo de resolução. O fato de o aluno ser 
estimulado a questionar sua própria resposta, a questionar o problema, a 
transformar um dado problema numa fonte de novos problemas, 
evidencia uma concepção de ensino e aprendizagem não pela mera 
reprodução de conhecimentos, mas pela via da ação refleti- da que 
constrói conhecimentos (BRASIL, 1997 p.33). 

 

No entanto, a proposição de problemas tradicionalmente tem sido uma 

atividade desenvolvida após o ensino de um conceito, para avaliar, como forma 
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de verificar até que ponto o conteúdo foi aprendido, e para isso os problemas são 

apresentados ao final de tópicos ou capítulos dos livros didáticos. 

Neste sentido os Parâmetros Curriculares de Matemática (BRASIL, 1997) 

destacam que: 

 
Todavia, tradicionalmente, os problemas não têm desempenhado seu 
verdadeiro papel no ensino, pois, na melhor das hipóteses, são utilizados 
apenas como forma de aplicação de conhecimentos adquiridos 
anteriormente pelos alunos. A prática mais freqüênte consiste em ensinar 
um conceito, procedimento ou técnica e depois apresentar um problema 
para avaliar se os alunos são capazes de empregar o que lhes foi 
ensinado. Para a maioria dos alunos, resolver um problema significa fazer 
cálculos com os números do enunciado ou aplicar algo que aprenderam 
nas aulas (BRASIL, 1997, p. 32). 

 

Portanto, o trabalho por meio de resolução de exercícios é diferente de um 

ensino por meio da resolução de problemas. Para Echeverría (1998, p. 48-49),  

 

Apesar da ênfase dada à solução de problemas desde a década de 
oitenta, na sala de aula continua-se dedicando muito mais tempo à 
solução de exercícios do que a solução de problemas. No entanto, os 
dois tipos de tarefas têm consequências muito diferentes para a 
aprendizagem e respondem a diferentes tipos de objetivos escolares. 
Assim os exercícios servem para consolidar e automatizar certas 
técnicas, habilidades e procedimentos necessários para a posterior 
solução de problemas, mas dificilmente podem trazer alguma ajuda para 
que essas técnicas sejam usadas em contexto diferentes daqueles onde 
foram aprendidas ou exercitadas, ou dificilmente podem servir para a 
aprendizagem e compreensão de conceitos.  

 

Para Butts (1997, p. 48) “é preciso formular um problema com criatividade 

de um artista para que o resolvedor potencial seja motivado a resolver o 

problema, entenda e retenha conceitos envolvidos na solução do problema e 

aprenda alguma coisa sobre a arte de resolver problemas”. 

A utilização da resolução de problemas na prática educativa da matemática 

merece atenção por parte dos professores, pois é a partir deles que se pode 

envolver o aluno em situações da vida real, motivando-o para o desenvolvimento 

do modo de pensar matemático. Neste sentido Dante (1999, p. 52) relata que: 

 

ensinar a resolver problemas é uma tarefa muito mais complexa do que 
ensinar algoritmos e equações. A postura do professor ao ensinar um 
algoritmo é, em geral, ao de um orientador dando instruções passo a 
passo, de como fazer. Na resolução de problemas, ao contrário, o 
professor deve funcionar como incentivador e moderador de idéias 
geradas pelos próprios alunos. No chamado método heurístico, o 
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professor encoraja o aluno a pensar por si mesmo, a levantar suas 
próprias hipóteses e a testá-las, a discutir com seus colegas como e por 
que aquela maneira de fazer funciona. Enfim, aqui o papel do professor é 
manter os alunos pensando e gerando idéias produtivas. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática 

(BRASIL, 1998, p. 40),  

 

a situação-problema é o ponto de partida da atividade matemática e não 
a definição. No processo de ensino aprendizagem, conceitos, ideias e 
métodos matemáticos devem ser abordados mediante a exploração de 
problemas, ou seja, de situações em que os alunos precisem 
desenvolver algum tipo de estratégia para resolvê-las.  

 

Dante (1999, p. 46-47) destaca que ao trabalharmos com a abordagem da 

resolução de problemas devemos observar se os mesmos apresentam 

características de um bom problema, tais como:  

 

1- Ser desafiador: os problemas devem desafiar, motivar e aumentar a 

curiosidade, despertando no aluno a vontade de resolvê-los; 

2- Ser real: os dados de um problema devem ser reais, pois dados 

artificiais desmotivam os alunos, não despertam o interesse em resolvê-los; 

3- Ser interessante: os dados do problema devem fazer parte do dia-a-dia 

do aluno. 

4- Ser o elemento desconhecido de um problema realmente desconhecido: 

o elemento desconhecido deve ser algo que realmente desconhecemos e 

queremos saber; 

5- Não ser aplicação direta de uma ou mais operações aritméticas: o 

problema deve gerar muitos processos de pensamento, levantar várias hipóteses 

e proporcionar várias estratégias de resolução; 

6- Ter um grau adequado de dificuldade: o problema deve ser desafiador, 

mas possível de ser resolvido pelos alunos daquela série, pois se forem além do 

nível podem levar ao desânimo ou à frustação. 

 

No trabalho em sala de aula, Dante (1999, p. 52-54) sugere abordar um 

problema desafiador, real e interessante, e que não seja resolvido diretamente por 

um ou mais algoritmos.  Deve ser dado um tempo razoável para que os alunos 

leiam e compreendam o problema. Recomendando também que:  
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1- Facilite a discussão entre eles ou faça perguntas para esclarecer os 

dados e condições do problema e o que nele se pede; 

2- Procure certificar-se de que o problema está totalmente entendido por 

todos. 

3-Lembrar de que uma das maiores dificuldades do aluno ao resolver um 

problema é ler e compreender o texto; 

4- Em seguida, dê um bom tempo para os alunos trabalharem no problema, 

porque a resolução não pode se transformar numa competição de velocidade, e 

elas precisam muito mais de tempo para pensar e trabalhar no problema do que 

de instruções específicas para resolvê-lo; 

5- Crie entre os alunos um clima de busca, exploração e descobertas, 

deixando claro que mais importante que obter a resposta correta é pensar e 

trabalhar no problema durante o tempo que for necessário para resolvê-lo. 

Inventar problemas é uma forma de adquirir conhecimento e capacidades, esses 

problemas podem ser simples mais tem que ser interessantes para o aluno. 

 

Desse modo, é importante abordar o problema como ponto de partida, 

levando os alunos a ampliar seus conhecimentos, sua autoconfiança ao 

resolverem problemas matemáticos e do mundo em geral. 

 

3.2 – Aprendizagem e desenvolvimento de conceitos e o ensino de 

geometria 

  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, p. 

33), 

 
o aluno não constrói um conceito em resposta a um problema, mas 
constrói um campo de conceitos que tomam sentido num campo de 
problemas. Um conceito matemático se constrói articulado com outros 
conceitos, por meio de uma série de retificações e generalizações.  

 

Pais (2011, p. 55) salienta que “os conceitos são ideias gerais e abstratas 

desenvolvidas no âmbito de uma área específica de conhecimento, criados para 
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sintetizar a essência de uma classe de objetos, situações ou problemas 

relacionados ao mundo-da-vida”. 

Para Klausmeirer e Goodwin (1977, p. 50), um conceito é uma “informação 

ordenada sobre as propriedades de uma ou mais coisas – objetos, eventos ou 

processos – que torna qualquer coisa ou classe de coisas capaz de ser 

diferenciada de ou relacionada com outras coisas ou classes de coisas”. 

De acordo com Klausmeier e Goodwin (1977, p. 317-320), qualquer 

conceito pode apresentar, em graus variados, oito características que seriam 

importantes para o processo de ensino e de aprendizagem na escola básica. Eles 

seriam: 

 

1. Aprendibilidade: alguns conceitos são aprendidos pelos indivíduos mais 

facilmente, por apresentarem exemplos perceptíveis (por exemplo, “árvore”) do 

que outros (por exemplo, “átomo” e “eternidade”). 

2. Utilidade: a utilidade dos conceitos varia no sentido de que alguns 

podem ser mais usados do que outros para compreender e formar princípios, 

sendo que essa variação também ocorre para resolver problemas. 

3. Validade: os conceitos tornam-se válidos na medida em que avançam os 

estudos sobre ele e também quando se tornam mais próximos da definição aceita 

pelos especialistas. 

4. Generalidade: grande parte dos conceitos esta disposta 

hierarquicamente e, quanto mais elevado for o lugar do conceito, mais geral ele 

será em relação aos conceitos subordinados a ele. 

5. Importância: um conceito pode facilitar ou ser essencial para formar 

outros conceitos. Por exemplo, o conceito de perpendicularidade é importante 

para que o aluno identifique e compreenda o conceito de triângulo retângulo. 

6. Estrutura: qualquer conceito, como entidade pública, apresenta uma 

estrutura caracterizada pela relação com seus atributos definidores. Essa 

estrutura é denominada “regra conceitual” (afirmativa, conjuntiva, disjuntiva 

inclusiva, condicional ou bicondicional), que está presente em quase todos os 

conceitos escolares. Por exemplo, a afirmação “todos os triângulos apresentam 

três segmentos de retas” apresenta uma relação do conceito de triângulo com seu 

atributo definidor. Essa é uma regra conceitual do tipo afirmativa. 
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7. Perceptibilidade de exemplos: a percepção de exemplos de um conceito, 

às vezes, não é possível através dos órgãos dos sentidos. Por exemplo, na 

Matemática, para o conceito de infinito, não há exemplo observável. 

8. Numerosidade de exemplos: os exemplos dos conceitos variam em 

quantidade: de um único exemplo, por exemplo, a Lua da Terra, até infinitos, 

como é o caso dos números naturais. 

Klausmeier e Goodwin (1977) desenvolveram um modelo de como se 

processa o desenvolvimento conceitual que se divide em quatro níveis: 

 1. Nível concreto:  

 

É no nível concreto que uma pessoa forma o conceito quando reconhece 
um objeto que foi encontrado em uma ocasião anterior. As operações 
necessárias para se atingir este nível são: prestar atenção, a um objeto, 
discriminá-lo de outros objetos, representá-lo, internamente como como 
uma imagem ou traço e manter a representação (lembrar) 
(KLAUSMEIER; GOODWIN, 1997, p. 53). 

 

2. Nível de identidade:  

 

A formação de conceito no nível de identidade é inferida quando o 
indivíduo reconhece um objeto como sendo o mesmo previamente 
encontrado quando o objeto é observado de uma perspectiva física 
diferente ou num aspecto sensorial diferente, tal como ouvir ou ver. Para 
formar um conceito no nível de identidade, o indivíduo deve ser formado 
ou ser capaz de formar o conceito no nível concreto e deve também ser 
capaz de conduzir todas as operações cognitivas especificadas nos 
níveis concreto e de identidade (KLAUSMEIER; GOODWIN, 1997, p. 
53). 

 

3.  Nível classificatório: “O nível mais baixo de formação de um conceito no 

nível classificatório é inferido quando o indivíduo responde a pelo menos dois 

diferentes exemplos, da mesma classe de objetos, eventos ou ações como 

equivalentes.” (KLAUSMEIER; GOODWIN, 1997, p. 54).  

 

4. Nível formal:  

 

A formação de um conceito no nível formal é inferida quando o indivíduo 
sabe dar o nome do conceito, sabe definir o conceito em termos de seus 
atributos definidores, sabe discriminar e nomear seus atributos e sabe 
diferenciar entre exemplos e não exemplos em termos dos atributos 
definidores (KLAUSMEIER; GOODWIN, 1997, p. 55).  
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Para Klausmaeir e Goodwin (1997), a palavra “conceito” é utilizada de 

forma mais abrangente tanto para designar os construtos mentais de um indivíduo 

como também as entidades públicas identificáveis. Sendo que os construtos 

mentais do indivíduo formam-se de acordo com as experiências de aprendizagem 

e seus padrões maturacionais únicos. Os conceitos como entidade pública são 

definidos como a informação organizada que corresponde ao significado das 

palavras que estão organizadas em forma de dicionários, enciclopédias e outros 

livros. 

De acordo com Klausmeier e Goodwin (1977, p. 52), a formação de um 

conceito leva em consideração a idéia de atributo, sendo que “um atributo é uma 

característica discriminável de um objeto ou evento que pode assumir valores 

diferentes, por exemplo, cor, forma, etc.”.  

Assim para Klausmeier e Goodwin (1977), os atributos definidores são as 

características que definem um determinado conceito e fazem com que ele seja 

relacionado com outros conceitos e/ou diferenciados deles. 

Além do trabalho por meio de atributos, é importante o uso de exemplos e 

não-exemplos. Segundo Klausmeier e Goodwin (1977), tal uso no ensino ajuda o 

aluno a reduzir ou até mesmo evitar os erros relacionados pela 

supergeneralização, pela subgeneralização e pela má concepção do indivíduo 

sobre um conceito.  

Os exemplos de um conceito são aqueles formados pelos atributos 

definidores. Os não-exemplos desse conceito podem se constituídos por alguns 

desses atributos definidores. 

Segundo Pais (2011), a aprendizagem não pode ser efetuada em um 

contexto isolado, como se o significado pudesse subsistir por si mesmo. Neste 

sentido, destaca: 

 

O desafio consiste em destacar os invariantes referentes ao conceito 
principal que conduz a aprendizagem no momento considerado, 
articulando-os com outros conceitos já aprendidos pelo aluno. De posse 
dos conceitos já elaborados, o aluno é desafiado a compreender outras 
situações, onde aparecem os novos conceitos e os novos invariantes 
(PAIS, 2011, p. 60).  

 

No que se refere ao ensino dos conceitos geométricos, Pais (1996, p. 68) 

destaca que “a representação dos conceitos geométricos por meio de um 
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desenho é dos recursos didáticos mais fortemente consolidados no ensino e na 

aprendizagem de geometria”. Para esse autor, tais desenhos dos alunos seriam 

auxiliados pelas suas imagens mentais previamente construídas.  

 

Para os interesses educacionais, essas imagens são tanto melhor 
quanto mais operacionais elas forem, o que permitirá o desenvolvimento 
de um raciocínio mais dinâmico para a resolução de problemas ou para 
novas aprendizagens. Para os interesses do ensino da geometria, são os 
objetos e os desenhos que podem principalmente estimular a formação 
de boas imagens e, neste contexto, elas constituem uma terceira forma 
de representação das noções geométricas (PAIS, 1996, p. 70). 

 

Uma alternativa no ensino de conceitos geométricos por meio de desenhos 

é o uso de construções geométricas. Neste sentido Kalter (1986) afirma: 

  

Com efeito, a Geometria bem planejada deve iniciar com estudos 
indutivos, onde as crianças tenham a oportunidade de construir figuras; 
dar soluções a problemas usando régua e compasso e outros 
instrumentos; estimar grandezas geométricas e medi-las; comparar 
resultados; redescobrir propriedades; adquirir a técnica de uso da 
notação geométrica e desenvolver atitude favorável ao uso do 
pensamento independente e organizado (KALTER, 1986, p. 12). 

 

Portanto, ensinar conceitos de Geometria por meio de construções com 

régua, compasso e esquadro poderá  desenvolver o pensamento indutivo, 

perceptivo e analítico no aluno, pensamentos esses necessários para serem 

utilizados na resolução de problemas e situações para eles desconhecidas, 

levando-os a descobrir as soluções dos problemas propostos na escola e na vida.  
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4. UNIDADE DIDÁTICA  

 

De acordo com o que foi apresentado e desenvolvido na Fundamentação Teórica, 

esta Unidade Didática será desenvolvida por meio da resolução de problemas, 

buscando favorecer o desenvolvimento dos conceitos de polígonos e não 

polígonos. Estes conteúdos estão contemplados nas Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica de Matemática do Estado do Paraná, pertinentes ao 6ºano do 

Ensino Fundamental, tendo como Conteúdo Estruturante: Geometria, Conteúdo 

Básico: Figuras Planas e Conteúdo Específico: Polígonos e não polígonos.  

O foco desta Unidade Didática é sobre polígonos, sendo que a abordagem 

dos não polígonos se justifica pelo fato de que correspondem aos não exemplos 

e, assim, isso possibilitará discutir atributos relevantes e irrelevantes. Desse 

modo, tal Unidade Didática será desenvolvida em trinta e duas horas aulas e está 

dividida em três etapas:  

1ª Etapa: Resolução de Problemas, onde se verificará o conhecimento 

prévio dos alunos do 6º ano sobre polígonos e não polígonos com a resolução e 

discussão de quatro problemas. 

2ª Etapa: Formação de conceito de polígonos e não polígonos, a partir das 

discussões da etapa sobre resolução de problemas, pretende-se realizar uma 

sequência didática contemplando as seguintes ações: Discussões de 

características matemáticas dos conceitos de polígonos e não polígonos por meio 

dos conhecimentos prévios dos alunos; trabalhar com a construção de mosaicos 

para favorecer a formação dos conceitos a serem abordados; trabalhar com o 

tangram; trabalhar a resolução de novos problemas; abordar as construções de 

polígonos por meio do desenho geométrico.  

3ª Etapa: Avaliação, onde será realizada uma avaliação escrita e individual, 

contendo quatro problemas, objetivando averiguar a aprendizagem dos alunos 

quanto ao conceito de polígonos e não polígonos por meio da resolução de 

problemas. 

 

4.1 – Resolução de Problemas 
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Nesta etapa, será apresentada uma prova de matemática com quatro 

problemas, envolvendo conteúdos de geometria plana sobre polígonos e não 

polígonos, verificando-se o processo de resolução. Será desenvolvida em quatro 

horas aulas, com o objetivo de verificar o nível de conhecimento dos alunos dos 

6º anos do Ensino Fundamental sobre os atributos definidores de polígonos e não 

polígonos. O trabalho será desenvolvido em grupo de três alunos. 

Ao término da resolução das atividades dessa prova, serão feitas 

discussões sobre as estratégias utilizadas pelos alunos para resolver cada 

atividade, bem como a análise das respostas apresentadas. Nessas discussões, 

os alunos terão oportunidades de relatar as dificuldades e como pensaram para 

resolverem as atividades propostas.  

Assim, será possível avaliar o processo de resolução seguido pelos alunos 

e se conseguiram fazer o uso correto dos conceitos de polígono. Para a 

realização da prova serão utilizados os seguintes materiais: Régua, borracha, 

lápis de cor, tesoura, folhas digitadas com as atividades. 

Ao final desta avaliação inicial, os alunos responderão um questionário 

sobre as dificuldades que encontraram para resolver as atividades que lhes foram 

propostas, conforme segue abaixo: 

 

1) Qual foi a atividade que você encontrou mais dificuldade para resolver? 

2) Qual foi sua dificuldade? 

3) Qual problema você achou mais fácil para resolver? 

 

Terminada a realização de cada atividade as mesmas serão recolhidas 

para análise das estratégias de resolução. Esta avaliação inicial será novamente 

abordada e discutida na segunda etapa desta unidade didática, onde serão 

introduzidos os conceitos de polígonos e não polígonos. 

Para esta etapa foram selecionadas atividades baseadas em exemplos de 

simulados da Prova Brasil, Cadernos de Atividades Polígonos e Quadriláteros, 

que foram modificados quanto ao enunciado para atender as necessidades do 

conteúdo a ser desenvolvido. 

 Assim os problemas 1 e 2 apresentados nesta etapa, foram baseados em 

exemplos de simulados da Prova Brasil. Sendo que o problema 3, foi baseado 
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em: Cadernos de Atividades - Polígonos e Quadriláteros. Disponível em: 

www1.pucminas.br/.../DOC_DSC_NOME_ARQUI20130918110708.pdf... Acesso 

em 17/09/2014. Já o problema 4 foi elaborado pela própria professora.  

 Segue abaixo os problemas que serão apresentados nesta etapa: 

 

  Problema 1 – O Patinho (Baseado em exercícios da Prova Brasil de 

Matemática 2013). Modificado quanto ao seu enunciado. Disponível em: 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/downloads/5ano

_SITE_MT.pdf. Acesso em 30/09/2014 

 

O Patinho 

 

 Joana usou linhas retas e fechadas para fazer este desenho. A professora 

gostou muito do desenho de Joana e pediu para que ela pintasse as figuras 

formadas por três lados. Quais figuras foram pintadas por Joana? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Figura 1: Pato Geométrico 

Fonte: http://provabrasil.inep.gov.br/downloads. 

 

           Possíveis estratégias de solução do problema 1: 

           Estratégia 1: Responder por escrito os triângulos; 

           Estratégia 2: Pintar todos os triângulos; 

           Estratégia 3: Pintar somente os triângulos que estão na mesma posição, 

não reconhecendo os outros triângulos que estão em posições diferentes. 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/downloads/5ano_SITE_MT.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/downloads/5ano_SITE_MT.pdf
http://provabrasil.inep.gov.br/downloads
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 A Boneca 

 

 Maria gosta de desenhar, durante a aula de matemática a professora 

pediu que fizesse um desenho usando figuras geométricas, ela fez um boneco 

com figuras geométricas planas como mostra o modelo a seguir: 

 

 

Figura 2:  Boneca 

Fonte: Acervo da autora 
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Tendo em vista  as figuras que aparecem no desenho que Maria fez, 

separe-as em dois grupos escrevendo o nome das partes do corpo que forma 

cada grupo. Quais seriam os dois possíveis grupos? 

 

           Possíveis estratégias de resolução do problema 2 

 

Primeira estratégia: Separação pelas formas : O aluno separaria pelas 

formas. 

           Grupo A: Contorno da cabeça e olho. 

Grupo B: Nariz, boca, braço, mãos, pernas, pescoço, pés, corpo. 

 Segunda estratégia: Separação só utilizando as formas de triângulos  e 

retângulos. 

           Grupo A: Triângulos: Mãos, pés e barriga 

           Grupo B: Retângulos: Boca, pescoço, peito, pernas, braços. 

 

Problema 3 – Cartela de Figuras Planas (Baseado em: Cadernos de 

Atividades - Polígonos e Quadriláteros, modificado quanto ao enunciado), 

encontra-se disponível em: 

http://www1.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI201309

18110708.pdf?PHPSESSID=5b59a548f19a92caf50a35dc8b2fb0d4. Acesso em 

17/09/2014. 

 

 Cartela de Figuras Planas 

 

Tenho uma coleção de figuras com as formas geométricas, vou fazer um 

trabalho e tenho que separar as figuras em dois montes para depois colar no 

caderno. 

1- Como você formaria os dois montes com as figuras?  

2- Represente os montes com o número de cada figura. 

 

http://www1.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20130918110708.pdf?PHPSESSID=5b59a548f19a92caf50a35dc8b2fb0d4
http://www1.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20130918110708.pdf?PHPSESSID=5b59a548f19a92caf50a35dc8b2fb0d4
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Figura 3: Jogo das formas geométricas 

Fonte: Acervo da autora 

 

 

Possíveis estratégias de solução para o problema 3 

 

Primeira estratégia: Figuras só com linhas retas (monte A) e figuras com 

linhas retas e curvas (redondas), monte B. 

Monte A: Figuras: 1, 2, 4, 6,11,16 
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Monte B: Figuras: 3, 5, 7,8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 

Segunda estratégia: Figuras formadas por linhas abertas, monte A e figuras 

formadas por linhas fechadas monte B. 

Monte A: Figuras: 3,16,14 

Monte B: Figuras: 1, 2, 4, 5,6,7,8,9,10,11,12, 13,15 

Terceira estratégia: Usando os atributos relevantes de polígonos e não 

polígonos. 

Monte A: Figuras: 5, 8, 12, 13, 15 

Monte B: Figuras: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 16 

 

Problema 4 – Quadro de figuras 

 

Em uma atividade de sala de aula, a professora entregou para os alunos 

uma folha com dois grupos de figuras. 

Baseado nas figuras de cada quadro, que outros exemplos você 

desenharia no primeiro e no segundo quadro para que continuasse essa mesma 

classificação?  Desenhe duas figuras em cada quadro. 

Primeiro quadro                                           

 
Figura 4: Polígonos e não polígonos 

                                           Fonte: Acervo da autora 
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Segundo quadro 

 
Figura 5: Polígonos e não polígonos 

Fonte: Acervo da autora 

 
 
 

Possíveis estratégias de resolução para o problema 4: 

 

Esta atividade oferece várias soluções. Apresento algumas possíveis 

soluções: 

Primeira estratégia: No primeiro quadro, o aluno desenharia figuras 

formadas por linhas retas. 

 

No segundo quadro, o aluno desenharia figuras com contornos redondos e 

linhas fechadas. 
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Segunda estratégia: No primeiro quadro, o aluno desenharia figuras com 

formas geométricas conhecidas, como por exemplo, triângulos, retângulos, 

quadriláteros. 

 

 

 

No segundo quadro, o aluno desenharia figuras com linhas abertas. 

 

 

Terceira estratégia: No primeiro quadro, o aluno desenharia figuras planas 

somente com linhas fechadas e retas. 

 

No segundo quadro, o aluno desenharia figuras fechadas com linhas 

curvas, retas e fechadas. 
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Quarta estratégia: No primeiro quadro, o aluno desenharia figuras pintadas, 

não fazendo a relação entre linhas abertas e fechadas e curvas ou retas. 

 

 

 

No segundo quadro, o aluno desenharia figuras com linhas curvas e 

abertas e figuras com linhas fechada, retas e cruzadas. 

 

  

 

Tendo em vista esses problemas e as possíveis estratégias, errôneas ou 

não, que os alunos podem apresentar, pretendemos fazer questionamentos aos 

alunos no momento em que ocorrer a discussão dos quatro problemas. Assim, 

serão feitos os seguintes questionamentos: 

 

           Para o problema 1 serão feitos os seguintes questionamentos: 

1) Todas as figuras usadas no desenho são iguais? 

2) Qual o nome das formas geométricas utilizadas por Maria para 

compor o desenho? 

3) Que nome você daria a este desenho? 

4) É possível fazer um desenho parecido com este utilizando outras 

formas geométricas? 

 

Para o problema 2 serão feitos os seguintes questionamentos: 

1) Que nome você daria a cada grupo que formou? 

2) Poque você separou as figuras desta maneira? 
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3) Se tivesse que separar novamente como separaria? 

 

Para o problema 3 serão feitos os seguintes questionamentos: 

1) Qual foi o critério que a equipe utilizou para separar os montes? 

2) Faça o desenho das figuras que formou cada monte. 

3) O que as figuras de cada monte têm em comum? 

 

Para o problema 4 serão feitos os seguintes questionamentos: 

1) Existem outras figuras que poderiam ser desenhadas em cada quadro? 

Quais? 

2) Como você pensou para escolher a figura que iria desenhar? 

3) A figura que você desenhou foi a mesma do colega?  

 

4.2 – Formação de conceitos de polígonos e não polígonos 

 

Nesta etapa o professor apresentará atividades que levarão os alunos a 

construírem o conceito de polígonos e não polígonos por meio de uma sequência 

de atividades.  

Para iniciar o trabalho de desenvolvimento de conceitos de polígonos e não 

polígonos, os grupos formados anteriormente serão mantidos, sendo que algumas 

das atividades serão realizadas individualmente. Estão previstas vinte e seis 

horas aulas para a realização destas atividades, serão utilizados os seguintes 

materiais: Régua, compasso, borracha, lápis de cor, caderno do aluno, quadro, 

giz, folhas digitadas com as atividades para os alunos. 

Esta etapa percorrerá os seguintes passos: 

- Primeiramente por meio de algumas atividades e um texto digitado, 

contento o conteúdo sobre linhas poligonais e não poligonais, será feito uma 

revisão do conteúdo; 

- Após está revisão será trabalhada uma sequência de atividades e texto 

com o conteúdo sobre Polígonos, onde os alunos construirão o conceito de 

polígonos e não polígonos por meio da resolução de problemas;  
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- Finalizando esta etapa, o professor apresentará os alunos os 

instrumentos de desenho geométrico, os alunos farão a construção de alguns 

polígonos, onde irão usar os instrumentos de desenho geométrico. 

 

Revendo conceitos de Linhas Poligonais e Linhas não Poligonais. 

 

Este tema é composto por três atividades que tem como objetivo rever 

conceitos de linhas poligonais, as atividades serão desenvolvidas em grupos, mas 

cada aluno terá sua atividade para resolver individualmente, e farão o registro das 

soluções encontradas cada um em seu caderno. 

Para a realização das atividades serão utilizados os seguintes materiais: 

atividades e texto impressos, cola, envelope, tesoura, caderno dos alunos régua, 

lápis de cor, folhas de sulfite. 

Estão previstas cinco horas aulas para a realização deste tema.  

 

Atividade 1 – Separando as Figuras ( Esta atividade foi baseada em: 

Cadernos de Atividades- Polígonos e não polígonos modificado quanto ao seu 

enunciado). Disponível em: 

http://www1.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI201309

18110708.pdf?PHPSESSID=5b59a548f19a92caf50a35dc8b2fb0d4. Acesso em: 

17/09/2014. 

 

Ao receber a atividade os alunos deverão recortar as figuras e separá-las 

em dois grupos, usando o critério que quiserem. O agrupamento deverá ser feito 

baseando no conhecimento que os alunos já tem sobre o conteúdo linhas 

poligonais, sendo que serão orientados para separarem as figuras observando o 

contorno de suas formas. Neste momento o professor não deverá fornecer 

nenhuma definição de polígonos. Em seguida farão a correção no quadro, onde 

cada grupo escreverá a sua solução. 

Quando terminarem de expor as soluções os alunos serão questionados 

com a seguinte pergunta: 

Como você pensou para fazer a separação das figuras?  

 

http://www1.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20130918110708.pdf?PHPSESSID=5b59a548f19a92caf50a35dc8b2fb0d4
http://www1.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20130918110708.pdf?PHPSESSID=5b59a548f19a92caf50a35dc8b2fb0d4
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Figura 5: Jogo de figuras 

Fonte: A autora 
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As respostas dadas nos grupos serão discutidas e socializadas na sala de 

aula, e anotadas no quadro,mas ainda não será finalizada a atividade. O 

professor pedirá aos alunos para guardarem as figuras, que serão utilizadas em 

aula posterior. (Os alunos irão receber um envelope para guardar as figuras).  

 Em seguida o professor entregará aos alunos o texto abaixo, que será lido 

e discutido. Os alunos trabalharam este texto em grupo. (Texto baseado Livro  

Projeto Araibá 5 ª série . Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela 

Editora moderna, 2006). 

 

LINHAS: Linhas poligonais e linhas não poligonais. 

 

Podemos separar as figuras do quadro abaixo em dois grupos: 

 

 

Figura 6: Quadro Geométrico 

Fonte: Acervo da autora 

 

Quando os contornos são formados apenas por segmentos de reta. Esses 

contornos são linhas poligonais. 
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Quando os contornos não são formados apenas por segmentos de reta. 

Esses contornos são chamados de linhas não-poligonais. 

 

 

Figura 7: Linhas Poligonais 

Fonte: A autora 

 

Uma linha do plano é chamada de linha poligonal, ou simplesmente 

poligonal, quando formada apenas por segmentos de reta, de maneira que os 

segmentos consecutivos são colineares (não estão em uma mesma reta). 

    

 

 

   

 

Classificação das Poligonais 

 

As poligonais podem ser classificadas em fechadas ou abertas.  
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As poligonais também podem ser classificadas em simples ou não 

simples. 

 

Figura 8: Classificação das poligonais 

Fonte: Acervo da autora 

 

REGIÃO: Uma linha poligonal fechada e simples divide o plano em duas 

regiões. Ambas as regiões têm infinitos pontos e não têm pontos em comum. 

Uma é a região interna à poligonal e outra é a região externa à poligonal.  
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Terminada a leitura do texto o professor pedirá aos alunos que peguem os 

envelopes com as figuras utilizadas em aula anterior e desenvolverá a atividade 2. 

 

Atividade 2 – Separando as figuras em poligonais e não poligonais 

 

Com as figuras que utilizaram na atividade 1 e que guardaram no envelope, 

os alunos deverão separá-las em polígonais e não polígonais, o professor  

questionará os alunos, perguntando: 

 

Todas as figuras foram construídas com o mesmo tipo de linha? 

Todas as figuras são abertas? 

Todas as linhas são retas? 

Quais os tipos de linhas presentes nas figuras? 

 

Partindo das respostas dadas pelos alunos o professor conduzirá a 

atividade levando os alunos a atribuírem os conceitos de polígonos das figuras. 

Passará pelos grupos orientando e verificando como cada grupo está 

solucionando a atividade. Quando todos os grupos já tiverem separado as figuras 

de forma correta, o professor pedirá aos alunos para colarem as figuras no 

caderno, separando-as em poligonais e não poligonais. 
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Atividade 3 – (Atividade baseada em Caderno de Atividades de Apoio à 

aprendizagem 6 Geometria II. Modificado quanto ao seu enunciado. Disponível 

em: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/gestar/aaamatematica/mat_aaa6.pdf 

Acesso 17/09/2014. 

 

Em uma exposição de trabalhos realizados pelos alunos do Ensino 

Fundamental, eles utilizaram vários tipos de desenhos para compor um painel. 

Onde além de figuras de paisagens, de flores e animais, eles usaram figuras 

geométricas como: 

 

 

 

Figura 9: Painel dos alunos 

 Fonte: Criação da autora 

 

 

Observando o painel responda: Todas as figuras foram construídas pelo 

mesmo tipo de linha? 

Desenhe no quadro abaixo as figuras do painel separando-as em dois 

grupos, observando o que se pede em cada quadro: 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/gestar/aaamatematica/mat_aaa6.pdf%20Acesso%2017/09/2014
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/gestar/aaamatematica/mat_aaa6.pdf%20Acesso%2017/09/2014
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GRUPO A: POLIGONAIS GRUPO B: NÃO POLIGONAIS 

  

 

 

Após os alunos terem resolvido a atividade o professor fará o seguinte 

questionamento: 

Qual critério você usou para separar as figuras? 

Em seguida será feita a correção da atividade no quadro, onde o professor 

irá anotar a resposta correta, levando os alunos a observarem os erros e acertos 

quanto à classificação que fizeram. Fazendo com que os alunos consigam 

identificar as diferenças entre uma linha poligonal de uma linha não poligonal. 

 

4.3 – Polígonos e não polígonos 

  

As atividades deste tema têm como objetivo desenvolver os conceitos de 

polígonos e não polígonos pretende-se que com a realização destas atividades os 

alunos saibam definir polígonos e não polígonos usando seus atributos 

definidores atingindo o nível formal de desenvolvimento conceitual.  

As atividades serão trabalhadas em grupos, mas cada aluno terá sua 

atividade, para ser realizada.  Para o desenvolvimento das atividades serão 

utilizados os seguintes materiais: Folhas impressas com as atividades a serem 

desenvolvidas, lápis, borracha, caderno do aluno, malha quadriculada, tangram, 

régua. Para a realização dessas atividades estão previstas dez horas aulas. 

 

Atividade 1 – As bandeirinhas. ( Criação da autora). 
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Os modelos de bandeirinhas na figura abaixo foram feitas pelos alunos do 

6º ano do Colégio Professor Benoil, eles irão enfeitar a escola na festa Junina que 

será realizada.  

Observe os modelos e responda: 

Que diferença há entre as bandeirinhas amarelas e a vermelhas? 

 

As Bandeirinhas da Festa Junina 

 

 

Figura 10:  As bandeirinhas 

Fonte: Acervo da autora 

 

Os alunos responderão a pergunta feita, o professor observará as 

respostas e ao terminarem de solucionar a atividade cada um colará em seu 

caderno, o professor pedirá a cada grupo que registre no quadro a solução 

encontrada. 

Em seguida pedirá aos alunos que desenhem outros modelos de 

bandeirinhas e que escrevam se pertencem ao grupo das amarelas ou vermelhas. 

 

Após a realização da atividade 1 os alunos serão questionados: 

- Que dificuldades encontraram para realizar esta atividade? 

- Foi mais fácil responder a pergunta ou desenhar os outros modelos de 

figuras? 
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 Atividade 2 – Os tapetes de Maria – (Atividade baseada em: Caderno de 

Atividades de Apoio à aprendizagem 6 Geometria ll. Modificada quanto ao seu 

enunciado para satisfazer  ao conteúdo de formação de conceitos de polígonos e 

não polígonos por meio da resolução de problemas). Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/gestar/aaamatematica/mat_aaa6.pd. Acesso 

em 17/09/2014. 

 

O tapete de Maria 

 

Maria é artesã, ela confecciona tapetes e sua família os revende numa feira 

de artesanato perto do colégio onde ela estuda. 

Conheça um dos tapetes feitos por Maria e sua família. 

 

 

Figura 11: Tapete de Maria 

Fonte: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/gestar/aaamatematica/mat_aaa6.pdf. Acesso              

em: 28/10/2014. 

 

 

 Foi pedido à Maria para separar as figuras que formam o tapete em dois 

grupos diferentes de figuras.  

Se você fosse Maria como separaria as figuras? 

Copie na tabela abaixo as figuras de acordo com a separação que você 

fez. 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/gestar/aaamatematica/mat_aaa6.pd
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/gestar/aaamatematica/mat_aaa6.pdf
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GRUPO 1 GRUPO 2 

 

Após realizar a atividade acima, o professor promoverá uma discussão 

acerca das respostas dadas pelos alunos e registrará no quadro as respostas 

dadas. 

 

Após realizarem a atividade 2 os alunos serão questionados: 

- As figuras que você desenhou são todos iguais?  

- E o que elas têm de diferente? 

Baseando-se nas respostas o professor pedirá aos alunos que retorne e 

peguem as figuras que recortaram na atividade 1 (um), desta etapa e pedirá aos 

alunos que separem as figuras em grupos, usando critérios de acordo com o que 

estudaram em linhas poligonais. 

Neste momento o professor conduzirá a atividade levando os alunos a 

observarem os atributos definidores de polígonos e não polígonos, com as 

seguintes propostas: 

- Primeiro separe todas as figuras abertas; 

- Agora separe as figuras formadas por linhas não retas; 

- Retire as figuras que se cruzam; 

- Quantos grupos diferentes você formou? 

- Quais as características das figuras de cada grupo? 

- Escreva no caderno as características das figuras que sobraram. 

Partindo das características citadas pelos alunos o professor pedirá que 

eles desenhem no caderno outras figuras que eles consideram do mesmo grupo. 
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  As respostas serão comparadas no quadro, onde cada resposta será 

comentada e discutida pelo professor e alunos: 

Observamos que para desenhar o tapete Maria utilizou várias figuras e que 

elas não são todas iguais. As formas utilizadas por Maria são chamadas formas 

geométricas. Estas formas geométricas recebem nomes diferentes de acordo com 

o seu formato. 

- Que nome recebe essas figuras? 

Neste momento o professor anotará as respostas dadas pelos alunos no 

quadro, todos os alunos anotaram  as respostas para serem analisadas 

posteriorente. 

 

Atividade 3 – A coleção de Pedro –  ( Atividade baseada  no livro Joamir 

Souza e Patrícia Moreno Pataro. Vontade de Saber Matemática. 6º ano. 

Modificada quanto ao enunciado). 

 

Pedro ganhou 3 figuras de seu amigo José, ao dar as figuras para Pedro, 

José lhe disse que a figura b não fazia parte da mesma coleção que as outras 

figuras. Se tivesse que desenhar mais duas figuras para a coleção b, que figuras 

desenharia? 

 

a) 

 

 

 

 b 

b) 

 

 

  

 

 

c)  
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Após a realização da atividade 3, os alunos serão questionados: 

- Existem outras figuras que poderiam ser desenhadas além das que você 

desenhou? 

- Qual grupo de figuras você achou mais difícil para desenhar? 

Partindo das respostas dadas pelos alunos o professor introduzirá o 

conteúdo sobre  Polígonos. 

Será entregue aos alunos o texto abaixo: ( Texto baseado Livro  Projeto 

Araibá 5ª série . Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editora 

moderna. 2006). 

 

POLÍGONO 

 

- Definição de polígono: Uma linha fechada  e simples com região interna 

forma um polígono. 

- Polígonos convexos e polígonos não convexos 

 

GRUPO B: POLÍGONOS NÃO CONVEXOS 

Figura 12:  Formas poligonais 

Fonte: Criação da autora. 

- Um polígono é convexo se todos os segmentos de reta com extremos no 

interior desse polígono têm todos os pontos no interior do polígono. 

 

 

GRUPO A: POLÍGONOS CONVEXOS 
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- Um polígono é não convexo se existe um segmento de reta cujos  

extremos estão no interior desse polígono mas nem todos os pontos do segmento 

estão no interior do polígono.  

 

Elementos dos polígonos 

 

Destacaremos quatro dos elementos dos polígonos: lados, vértices, 

diagonais e ângulos internos. 

Lados: Os lados do polígono abaixo são: , , ,  e . 

Vértices: As extremidades lados de um polígono constituem seus vértices. 

Os vértices do polígono abaixo são: A, B, C, D, e E. 

Diagonais: As diagonais do polígono abaixo são: , , , , e . 

Ângulos internos: Os ângulos internos do polígono abaixo são: EÂB, 

AB̂C, BĈD, CD̂E, DÊ̂A. (ou Â, B̂, Ĉ, D̂, Ê). 

 

Figura 13: Pentágono 

Fonte: Acervo da autora 

Classificão dos polígonos: 
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Os polígonos recebem nomes especiais de acordo acordo com número de 

lados. 

 Veja alguns exemplos: 

 

Número de lados Nome 

    3 Triângulo 

    4 Quadrilátero 

               5 Pentágono 

    6 Hexágono 

    7 Heptágono 

8 Octógono 

9 Eneágono 

10 Decágono 

11 Undecágono 

12 Dodecágono 

15 Pentadecágono 

20 Icoságono 

 

Para os outros polígonos, dizemos apenas polígono de 17 lados, por 

exemplo. 

 

Atividade 4 – Polígonos ( criação da autora). 

 

O professor entregará a atividade aos alunos e pedirá que realize as 

seguintes ações: 

 

- Circule as figuras que representam não polígonos; 

- Pinte de vermelho os polígonos convexos; 

- Pinte de azul os polígonos não convexos; 

 

Esta atividade será recolhida pelo professor, que a utilizará em uma outra 

aula, onde a mesma será devolvida aos alunos e os mesmos após realizarem 
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outras atividades buscando construir os atributos definidores de polígonos e não 

polígonos receberão a atividade novamente e verificarão seus acertos e erros. 

 

Figura 14: Formas geométricas 

Fonte: Acervo da autora. 

 

 

Atividade 5 – Pintando o mosaico (criação da autora). 

 

O professor entregará a atividade impressa para os alunos e pedirá para 

que respondam a pergunta abaixo: 

Todas as figuras formadas no mosaico abaixo são polígonos? 

Os alunos realizaram a atividade individualmente, depois formaram grupos 

para discutir as resoluções e o professor fará correção da atividade no quadro 

anotando as respostas dos alunos. 
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Figura 15: Mosaico  

Fonte: Acervo da autora 

 

Terminada a correção desta atividade os alunos serão questionados: 

- Quantos polígonos de três lados existem neste mosaico? 

- Quantos polígonos de quatro lados existem neste mosaico? 

- Existe algum polígono de cinco lados? 

- E de seis lados? 

- Quantos são os polígonos de sete lados? 

- Quantos são os polígonos de oito lados?   

Quando terminarem de responder as perguntas o professor pedirá aos 

alunos para pintarem os polígonos de acordo com o número de lados e depois 

nomeá-los, onde os polígonos com o mesmo número de lados serão pintados da 

mesma cor. 

Terminanda esta etapa da atividade os alunos irão receber uma folha de 

malha quadriculada, onde irão desenhar os polígonos não convexos que também 

serão pintados todos da mesma cor.  

Está atividade será corrigida e depois colada no caderno dos alunos. 

 

            Atividade 6 – Criando polígonos na malha quadriculada. (criação da 

autora). 
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Nesta atividade os alunos receberão malhas quadriculadas (serão 

utilizadas folhas de cadernos quadriculados), onde construirão um mosaico 

formado apenas por polígonos. 

- Baseando-se no que aprenderam é possível desenhar outro mosaico 

diferente do que pintaram utilizando apenas polígonos? 

 

Após a realização desta atividade os alunos serão questionados: 

- Quais polígonos vocês utilizaram para construir o mosaico? 

- Existem somente esses polígonos para serem desenhados? 

 

Atividade 7 – Construindo figuras com os polígonos do tangram.  

 

(Atividade baseada em: Caderno de Atividades de Apoio à aprendizagem 6 

Geometria ll. Modificada quanto ao seu enunciado para satisfazer  ao conteúdo de 

formação de conceitos de polígonos e não polígonos por meio da resolução de 

problemas). Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/gestar/aaamatematica/mat_aaa6.pd. Acesso 

em: 17/09/2014 . 

Para realizar esta atividade os alunos receberão um tangram, onde irão 

montar figuras com os polígonos que formam o tangram. 

Você vai conhecer alguns desafios do Jogo Tangram: 

1. Compor um paralelogramo. 

2. Compor um retângulo usando 3 peças. 

3. Compor um retângulo usando 4 peças. 

4. Compor um trapézio usando dois triângulos.  

5. Compor um quadrado usando todas as peças. 

Faça cada uma das composições pedidas nos desafios. Depois, desenhe 

cada figura obtida no caderno usando régua. 

 

Após a realização desta atividade os alunos serão questionados: 

 

- Qual figura foi a mais fácil de fazer? 

- Qual foi a mais difícil? 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/gestar/aaamatematica/mat_aaa6.pd.%20Acesso%20em:%2017/09/2014
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/gestar/aaamatematica/mat_aaa6.pd.%20Acesso%20em:%2017/09/2014
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- Você consegue nomear os polígonos que formam o Tangram? 

 

Atividade 8 – Castelo da Princesa Lili. (Atividade baseada no livro Projeto 

Araribá, 5ª série, editora responsável Juliane Matsubara Barrosos. – 1ª ed. – São 

Paulo: Moderna, 2006. Modificada quanto ao enunciado). 

Observe a figura do Portal do Castelo da Princesa Lili. 

 

 

Figura 16: Portal 

Fonte: Acervo da autora  

Agora responda: 

Das figuras formadas ao redor da porta do castelo, quantas são polígonos? 

Resolvida esta atividade o professor pedirá aos alunos que registre a 

solução no quadro.  

Após a resolução da atividade 8 os alunos serão questionados: 

- É comum encontrarmos polígonos nos desenhos de portas e janelas? 
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-Onde encontramos com mais frequência esses desenhos em que tipo de 

portas e janelas? 

 

Atividade 9 – A Casinha de Lia – (Atividade baseada em: Caderno de 

Atividades de Apoio à aprendizagem 6 Geometria ll. Modificada quanto ao seu 

enunciado. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/gestar/aaamatematica/mat_aaa6.pd. Acesso 

em: 28/10/2014. 

 

Lia construiu uma casinha usando seus bloquinhos de brinquedo. Para o 

telhado usou uma pirâmide, para as paredes ela usou um paralelepípedo. 

Em seguida seu amigo Leo desenhou, em uma folha de papel, a casinha 

que Lia construiu. 

Então surgiu uma grande dúvida, os dois analisaram o desenho da casinha 

e chegaram à conclusão de que o desenho da casinha feita por Lia era composto 

de figuras chamadas polígonos. 

Você concorda com a conclusão de Lia e de Léo?  

 

 

 

Figura 17: Casinha 

Fonte: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/gestar/aaamatematica/mat_aaa6.pdf. Acesso 

em 28/10/2014. 

 

Após a realização desta atividade os alunos serão questionados: 

- Que outros desenhos vocês desenhariam usando as mesmas formas 

geométricas utilizadas por Lia e Leo?  

- Você já viu algum outro desenho feito por outras formas geométricas 

diferentes das que Lia e Leo utilizaram? 

 

 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/gestar/aaamatematica/mat_aaa6.pd
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/gestar/aaamatematica/mat_aaa6.pdf
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Construções Geométricas 

 

Este tema tem como objetivo a consolidação da aprendizagem dos 

conceitos de polígonos e não polígonos por meio das construções geométricas, 

onde será utilizando os instrumentos de desenho geométrico. Com o objetivo de 

fazer com que os alunos conheçam e utilizam alguns instrumentos de desenho 

geométrico, serão apresentados aos alunos alguns dos instrumentos mais 

utilizados nas construções geométricas escolares: régua, compasso, esquadro, 

transferidor, lápis e borracha.  

Para a realização das atividades deste tema serão utilizados os seguintes 

materiais: Lápis para desenho, régua, compasso, esquadro, transferidor, caderno 

dos alunos, borracha, folhas de sulfite. Para o desenvolvimento deste tema serão 

utilizadas dez horas aulas. (Conteúdo baseado no livro Desenho Geométrico, 

volume 1 e 2 / José Ruy Giovani [ et al ] FTD, 2010).  

Os instrumentos serão apresentados um a um, o professor sempre 

perguntará aos alunos a cada instrumento de desenho apresentado: 

- Qual o nome deste instrumento? 

- Quem sabe para que serve este instrumento? 

- Onde ele é utilizado? 

- Você já usou alguns destes instrumentos? Se sim qual? 

 

Apresentando os instrumentos de desenho geométrico:  

 

- A borracha – deve ser macia e de tamanho médio, dando-se preferência à 

de cor branca ou verde.    

 

Figura18: Borracha 

Fonte: Acervo da autora 
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- A régua – É um instrumento muito usado para medir e traçar retas.   

 

 

Figura 19: Régua 

Fonte: Acervo da autora 

 

- O compasso – É um instrumento usado para traçar circunferências e 

arcos de circunferência, além de transportar medidas. 

A ponta-seca e a de grafite devem estar sempre no mesmo nível. 

Deve-se lixar a grafite do compasso obliquamente, deixando a parte lixada 

para fora. 

 

Figura 20: Compasso 

Fonte: Acervo da autora 
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- O transferidor – É um instrumento usado para construir, medir e 

transportar ângulos. 

 

Figura 21: Transferidor 

Fonte: Acevo da autora 

 

- O par de esquadros – São muitas as utilidades de um par de esquadros, 

destacando-se o traçado de linhas paralelas e perpendiculares e a demarcação 

de ângulos. 

 

 

Figura 22: Esquadros 

Fonte: Acervo da autora 

 

- O lápis – São três os tipos mais usados em desenho. Dependendo do 

trabalho que queremos fazer, há um tipo mais adequado. 

Para fazer esboços, sombrear figuras ou dar destaques especiais para os 

traços do desenho, devemos usar o lápis nº 1 ou B, que é macio. 

Para traçarmos em geral, devemos usar o lápis nº 2 ou HB, com grafite de 

dureza média. 
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Para desenhos geométricos e técnicos, devemos usar o lápis nº 3 ou H, 

que tem grafite com um grau maior de dureza. 

Depois de apontar o lápis, você deve afiá-lo com uma pequena lixa, sem se 

esquecer de limpá-lo com algodão, pano ou papel. 

 

Figura 23: Lápis 

Fonte: Acervo da autora 

 

  

Depois de apresentar os instrumentos de desenho aos alunos, a professora 

explicará que esses instrumentos são utilizados na construção de desenhos e que 

na construção dos polígonos eles são muito importantes para que as construções 

sejam exatas. Após esta apresentação os alunos poderão manusear os 

instrumentos livremente, fazendo os desenhos que desejarem.  

Logo após será explicado pela professora que com os instrumentos de 

desenho geométrico, podemos construir os polígonos e outras formas 

geométricas. E iniciará as construções dos polígonos pelos triângulos. Os alunos 

serão auxiliados individualmente pela professora nas construções. 

 

 

Construções Geométricas: (as construções 1, 2, 3, e 4 foram baseadas 

no livro Desenho Geométrico, volume 2 / José Ruy Giovani et al. FTD, 2010). 

 

Construção nº 1 – Triângulo:  

 

Construir um triângulo, dadas as medidas dos três lados. 

1º passo: Sobre uma reta ԉ qualquer e usando o compasso, marcamos 

um dos lados (normalmente o maior deles); no caso, é o lado de medida ɑA 

seguir, nomeamos suas extremidades: B e C. 
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2º passo: Com o centro na extremidade B do segmento  e abertura 

igual à medida C, traçamos um arco. 

3º passo: Com o centro na extremidade C e abertura igual à medida ƅ, 

traçamos um arco que corta o anterior no ponto A. 

4º passo: Unimos o ponto de intersecção dos arcos (ponto A) com as 

extremidades do segmento  e obtemos o triângulo ABC procurado. 

 

Construção nº 2 – Construir um triângulo equilátero, dada a medida do 

lado. 

 

Construir um triângulo equilátero de lado ℓ dado. 

 

1º passo: Sobre uma reta ԉ qualquer e usando o compasso, marcamos 

um segmento  cuja a medida é ℓ. 

2º passo: Com o centro do compasso no ponto B e abertura igual a ℓ, 

traçamos um arco. 

3º passo: Com o centro do compasso no ponto C e mesma abertura, 

traçamos outro arco, que corta o anterior em um ponto (no caso, o ponto A). 

4º passo: Unimos o ponto A aos pontos B e C, obtendo assim o triângulo 

equilátero ABC procurado. 

 

Construção nº 3 – Um quadrado, dada a medida do lado. 

 

Construir um quadrado conhecendo a medida ɑ do lado. 

 

1º passo: Sobre uma reta ԉ qualquer, marcamos o segmento , de 

medida ɑ. 

2º passo: Por A e B traçamos perpendiculares ao segmento . 

3º passo: Sobre cada uma das perpendiculares obtidas, marcamos os 

segmentos  e , cuja medida é ɑ. 



55 
 

4º passo: Unimos o ponto D ao ponto C e obtemos o quadrado ABCD 

procurado. 

 

Construção nº 4 – Um retângulo, dadas as suas dimensões. 

 

Construir um retângulo de dimensões ɑ e ƅ dadas. 

 

1º passo: Por uma reta ԉ qualquer, marcamos um segmento , cuja 

medida é ɑ. 

2º passo: Por A e por B, traçamos perpendiculares ao segmento . 

3º passo: Sobre cada uma dessas perpendiculares, marcamos os 

segmentos  e , cuja medida é b. 

4º passo: Unimos o ponto D ao ponto C e obtemos o retângulo ABCD 

procurado. 

 

4.4 – Avaliação 

 

Nesta etapa será aplicada aos alunos uma avaliação escrita e individual, 

onde se averiguará a aprendizagem dos alunos quanto aos conceitos de 

polígonos e não polígonos. O objetivo será o de propor situações-problemas que 

envolvam o uso dos conceitos de polígonos e não polígonos.  

Esta etapa será desenvolvida em três horas aulas, onde os alunos 

resolverão quatro problemas envolvendo conceitos de polígonos e não polígonos 

por meio da resolução de problemas.  

Para a realização destas atividades serão necessários os seguintes 

materiais: Régua, lápis, borracha, atividades impressas. 

Destaco que as atividades 1, 2, e 4 desta etapa foram criadas pela autora, 

já a atividade 3 foi baseada em atividade do Livro Projeto Araribá 5ª série (2006). 

Editora responsável Juliane Matsubara Barrosos. – 1ª ed. – São Paulo: Moderna, 

2006. Modificada quanto ao seu enunciado. 
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Atividade 1 – O Palhacinho (criação da autora) 

 

 

Figura 24: O palhacinho 

Fonte: Acervo da autora 

 

O palhaço Tuniquinho faz suas apresentações no circo Alegria da 

Criançada, mas sempre que pode ele visita a Escola Cantinho do Saber. Ao 

chegar na sala de aula do 6º ano, ele fez a seguinte perguta: 

Se vocês tivessem que separar as figuras da minha fotografia em 

polígonos e não polígonos como fariam esta separação? 

Desenhe as figuras na tabela abaixo: 

 

Polígonos Não polígonos 
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Atividade 2 – As figuras geométricas 

 

Observe as figuras geométicas abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Figura 25: Figuras geométricas 

Fonte: Acervo da autora 

 

 

Todas as formas acima são polígonos? 

Separe por meio de desenhos em convexos e não convexos. 

 

Atividade 3 – Tangram do coração. (Atividade baseada no livro Projeto Araribá, 

editora responsável Juliane Matsubara Barrosos. – 1ª ed. – São Paulo: Moderna, 

2006.Modificada quanto ao enunciado). 

Esse é o Tangram do coração, os alunos do 6º ano receberam está figura e 

recortaram suas peças. A professora perguntou aos alunos: 

- Reorganizando as oito peças é possível formar um polígono? 
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- Que números das peças do Tangram do Coração representam 

polígonos? 

Os alunos receberão uma folha impressa com o Tangram do coração para 

ser recortada, e tentarão montar um polígono usando todas as peças do 

Tangram. 

 

Tangram do coração 

 

 

Figura 26: - Tangram do coração. 

Fonte: Acervo da autora 

 

Atividade 4 – A Cachorrinha Mel (Atividade baseada em: Caderno de 

Atividades de Apoio à aprendizagem 6 Geometria ll. Modificada quanto ao seu 

enunciado para satisfazer  ao conteúdo de formação de conceitos de polígonos e 

não polígonos por meio da resolução de problemas). Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/gestar/aaamatematica/mat_aaa6.pd. Acesso 

em 17/09/2014. 

Os alunos do 6º ano gostam muito de fazer dobraduras, a professora levou 

para a sala de aula os passos da dobradura da cachorrinha Mel. Os alunos 

ficaram animados e gostaram muito da dobradura. 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/gestar/aaamatematica/mat_aaa6.pd.%20Acesso%20em%2017/09/2014
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/gestar/aaamatematica/mat_aaa6.pd.%20Acesso%20em%2017/09/2014
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Ao realizarem a dobradura os alunos perceberam que a cada passo surgia 

uma figura geométrica. 

Então a professora pediu para os alunos observarem as figuras que 

surgiam a cada dobra. 

Observe os desenhos abaixo e responda:  

- Quantos polígonos você observa em cada figura dos desenhos que 

indicam os passos para a dobradura da cachorrinha? 

- Desenhe os polígonos que você observou em cada figura, usando a 

régua. 

 

 

 

Figura 27: A cachorrinha Mel 

Fonte: Acervo da autora 
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