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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional 

(PDE) da disciplina de Matemática, e se refere à produção didático pedagógica 

apresentada na forma de Unidade Didática destinada a alunos do 8ºano do Ensino 

Fundamental do Colégio Estadual Walfredo Silveira Corrêa, da cidade de 

Arapongas, Paraná. 

A proposta deste trabalho é utilizar a Modelagem Matemática como uma 

estratégia metodológica no ensino de Geometria, para oportunizar ao aluno 

relacionar a matemática que se aprende na escola com sua realidade, através de 

aulas mais interessantes e criativas, favorecer o trabalho em grupos, visando formar 

um ser ativo, que tome iniciativas, relacione fatos, fazendo parte da construção do 

seu próprio conhecimento. 

 As Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná recomendam a Modelagem 

Matemática como uma das Tendências Metodológicas para fundamentar a prática 

docente. De acordo com estas Diretrizes (Paraná, 2008, p.64), “a modelagem 

matemática tem como pressuposto a problematização de situações do cotidiano. Ao 

mesmo tempo em que propõe a valorização do aluno no contexto social, procura 

levantar problemas que sugerem questionamentos sobre situações da vida”. 

 Para Bassanezi (2009, p. 16), “a Modelagem consiste na arte de transformar 

problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los interpretando suas 

soluções na linguagem do mundo real”. 

A Modelagem Matemática é uma prática pedagógica que proporciona uma 

maior interação entre os estudantes e os conteúdos matemáticos, devido a sua 

proposta que visa atribuir significado ao que está sendo ensinado, tendo como base, 

problemas do cotidiano, que levam em conta o contexto vivenciado pelo aluno. 

 No entender de (Almeida, Silva e Vertuan, p.17), “a Modelagem Matemática 

constitui uma alternativa pedagógica na qual fazemos uma abordagem, por meio da 

Matemática, de uma situação-problema não essencialmente Matemática”. 

 De acordo com as DCEs – Diretrizes Curriculares do Paraná, a Modelagem 

Matemática tem como pressuposto: 
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 [...] um ambiente de aprendizagem no qual os alunos são convidados a 
indagar e/ou investigar, por meio da Matemática, situações oriundas de 
outras áreas da realidade. Essas se constituem como integrantes de outras 
disciplinas ou do dia-a-dia; os seus atributos e dados quantitativos existem 
em determinadas circunstâncias. (BARBOSA, 2001 apud PARANÁ, 2008, 
p.64)  

                   

 Biembengut e Hein (2013) afirmam que “a modelagem no ensino pode ser um 

caminho para despertar no aluno o interesse por tópicos matemáticos que ele ainda 

desconhece, ao mesmo tempo em que aprende a arte de modelar 

matematicamente”. E ainda, completam dizendo que “isso porque é dada ao aluno a 

oportunidade de estudar situações-problema por meio de pesquisa, desenvolvendo 

seu interesse e aguçando seu senso crítico” (BIEMBENGUT e HEIN, 2013, p.18). 

  Assim, pretendemos neste trabalho, utilizar a modelagem matemática como 

uma alternativa pedagógica que ao aliar teoria e prática atribui significado a 

conceitos, o que propicia ao aluno atuar na construção do seu conhecimento. 

 

2. ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 
  

 Este projeto de intervenção será desenvolvido com alunos do 8º ano do 

Ensino fundamental, do período vespertino, no Colégio Estadual Walfredo Silveira 

Corrêa – Ensino Fundamental e Médio, no município de Arapongas, núcleo de 

Apucarana, durante o primeiro semestre de 2015.  

 Os objetivos das atividades propostas são explorar alguns conceitos de 

Geometria Plana e Espacial, como área e volume, através do uso de embalagens 

que estão presentes no nosso cotidiano, buscando motivar os alunos a participar do 

processo de ensino e aprendizagem.  

 Em relação a uma atividade de modelagem, os autores Silva, Almeida e 

Vertuan (2012), ressaltam que:  

Em muitas situações, ao se envolver com atividades de modelagem, os 
alunos se deparam com um obstáculo para o qual não possuem, 
provisoriamente, conhecimentos suficientes para superá-lo, emergindo 
assim a necessidade de construir esse conhecimento por meio dessa 
atividade. Logo, em atividades de modelagem, os alunos tanto podem 
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ressignificar conceitos já construídos quanto construir outros diante da 
necessidade de seu uso. (ALMEIDA, SILVA E VERTUAN, 2012, p. 22 e 23) 
 

As atividades serão realizadas em grupos o que favorece a inteiração entre os 

alunos e entre professor e alunos. 

 

Nesse sentido, ainda que a aprendizagem não seja uma atividade que se 
possa compartilhar, pois é algo de responsabilidade de cada um, o que 
pode ser compartilhado, discutido e negociado, são os significados. Assim, 
as atividades compartilhadas podem contribuir com a aprendizagem de 
cada participante de forma diferenciada, mas têm uma importante função 
social de promover um espaço para discussões e troca de significados. O 
trabalho com modelagem em situações de ensino proporciona uma 
atmosfera propícia para essa troca de significados. (ALMEIDA, SILVA e 
VERTUAN, 2012, p.37) 

  

 Para desenvolver as atividades seguir-se-ão as etapas da Modelagem 

Matemática propostas por Almeida, Silva e Vertuan (2012), descritas da seguinte 

forma: 

 Inteiração 

 Essa etapa é onde se dá a compreensão da situação-problema que se 

pretende estudar, onde se obtêm e se organizam as informações sobre esta 

situação, levando, por meio da familiarização do assunto, à formulação do problema 

e aos caminhos para a sua resolução. A inteiração não se restringe apenas a uma 

etapa inicial, ela pode ser estendida no desenvolvimento da atividade, conforme haja 

necessidade de novas informações. 

 Matematização 

 É a etapa onde se dá a passagem da linguagem natural para a linguagem 

matemática do problema definido na fase da inteiração. Identificam-se os conceitos, 

técnicas e procedimentos matemáticos que serão utilizados para representar as 

características da situação-problema. 

 Resolução 

 É nesta fase que o modelo matemático é construído com a finalidade de 

descrever a situação, de modo que seja possível responder às perguntas formuladas 

e, em alguns casos, fazer previsões para o problema. 

 Interpretação de resultados e validação 

 É o momento de analisar se o modelo encontrado responde às perguntas do 
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problema e de avaliar todo o processo da modelagem matemática. 

  

 Segundo os autores, essas fases fazem parte do processo para a realização de 

uma atividade de Modelagem Matemática, mas elas são flexíveis, podendo haver um 

deslocamento entre as mesmas, caracterizando uma atividade dinâmica.   

 O professor deve levar em consideração a familiarização do aluno com as 

atividades de Modelagem Matemática para poder variar a intensidade da sua 

participação e orientação.   

 Nesse sentido, para que o aluno possa se familiarizar com a modelagem, 

deve-se inseri-la gradativamente seguindo os três “momentos” sugeridos por 

Almeida, Silva e Vertuan (2012), que serão descritos a seguir.  

 No primeiro momento, o professor apresenta uma situação-problema com os 

dados e as informações necessárias para sua resolução, e acompanha todo o 

processo para a obtenção e validação do modelo orientando e assegurando o seu 

uso para a análise da situação. 

 Já no segundo momento, o professor sugere uma situação-problema aos 

alunos, que divididos em grupos complementam as informações, investigam a 

situação, definem as variáveis e formulam as hipóteses simplificadoras obtendo e 

validando o modelo encontrado. 

 Finalmente, no terceiro momento, os alunos em grupos desenvolvem uma 

atividade de modelagem, a partir de uma situação-problema identificada por eles até 

a obtenção e validação do modelo encontrado e seu uso para análise da situação. 

 Estes autores explicam que: 

 
Esse encaminhamento para a introdução de atividades de Modelagem 
Matemática em salas de aula com alunos não familiarizados com esse tipo 
de atividade, embora não seja uma prescrição rigorosa, tem se mostrado 
adequado em inúmeras experiências realizadas. A principal argumentação 
subjacente a essa introdução “gradativa” de atividades de modelagem 
reside na possibilidade que o aluno tem de desenvolver a “habilidade de 
fazer modelagem”. (ALMEIDA, SILVA e VERTUAN, 2012, p.27) 

  

A avaliação se dará durante todo o processo do desenvolvimento do projeto 

através dos avanços no ensino e aprendizagem dos alunos em relação à 

metodologia utilizada. 
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No relatório final do curso PDE serão apresentados e discutidos os resultados 

finais deste projeto. 

3. CRONOGRAMA 
 

Momento Encontro Proposta 

 Encontro 01 – 2 aulas 

Apresentação à turma do conceito de 
Modelagem, como o trabalho será 
desenvolvido e o que se objetiva com 
tal atividade. 
 
Negociação do contrato Didático. 
 

 Encontro 02 – 4 aulas Atividade 1  

 Encontro 03 – 4 aulas Atividade 2 

Primeiro Encontro 04 – 6 aulas Atividade 3 

 Encontro 05 – 4 aulas Atividade 4 

Segundo Encontro 07 – 6 aulas Atividade 5 

Terceiro Encontro 08 – 6 aulas Atividade 6 

 

4. OBJETIVOS 
  

4.1.  Objetivo Geral 
 

 Aplicar a Modelagem Matemática como estratégia metodológica no ensino de 

Geometria Plana e Espacial.   

 

4.2.  Objetivos Específicos 
 

 Contextualizar a Geometria; 

 Aprofundar o estudo de área de figuras planas; 

 Introduzir o conteúdo de volume por meio da Modelagem; 

 Utilizar atividades de Modelagem Matemática para estudar conceitos 
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matemáticos; 

 Estimular maior interesse dos alunos pelas aulas de matemática, abordando 

temas do seu cotidiano. 

 

5. CONTRATO DIDÁTICO 
 
 

Este processo terá início com uma explanação sobre a proposta de 

Intervenção Pedagógica elaborada no PDE (Programa de Desenvolvimento 

Educacional) e a necessidade de se elaborar um Contrato Didático para que se 

possa estabelecer algumas regras com a finalidade de um melhor andamento e 

aproveitamento das aulas. 

O contrato deve objetivar itens que serão relevantes para definir regras e 

limites durante toda a execução do projeto. 

Para iniciar o trabalho a professora irá indicar alguns itens importantes e 

propor a participação dos alunos no estabelecimento de regras que irão auxiliar nos 

trabalhos. Dessa forma, o Contrato Didático irá expressar o compromisso de todos 

os envolvidos no processo de implementação do Projeto de Intervenção 

Pedagógica. 

Para um bom desenvolvimento das aulas será necessário: 

 Boa convivência (respeito mútuo entre aluno/aluno; aluno/professora). 

 Trazer o material necessário para as aulas de matemática. 

 Respeitar as diversas opiniões que surgirem no grupo e/ou na sala. 

 Realizar todas as atividades propostas. 

 Comprometimento pessoal de cada aluno quando as atividades forem 

realizadas em grupo e/ou individual. 

 Utilizar caneta preta para resolução das tarefas quando solicitado. 

 Colaborar com a organização da sala na formação dos grupos, e sempre que 

for solicitado que um aluno deve trocar de grupo o mesmo deverá acatar o 

pedido. 

 Bom senso no tom de voz para não atrapalhar os demais grupos. 
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6. ATIVIDADES 
 

 Neste trabalho serão apresentadas atividades de Modelagem Matemática 

para o ensino de Geometria Plana e Espacial. 

 

6.1. Objetivos das Atividades: 
 

Levar o aluno a: 

 Buscar solução para uma situação-problema real, fazendo uso da 

Matemática; 

 Interpretar e retirar dados importantes da situação-problema; 

 Estabelecer relação entre a forma das embalagens com os sólidos 

geométricos; 

 Reconhecer as figuras planas na decomposição das representações 

dos sólidos; 

 Calcular área da superfície de figuras planas; 

 Fazer cálculos do volume dos sólidos geométricos; 

 Comparar área e volume das embalagens. 

 

 

6.2. Como surgiram as embalagens 
 

A embalagem surgiu pela necessidade do ser humano se alimentar e procurar 

formas de guardar e conservar seu alimento. A partir do momento que o homem se 

distanciou da sua moradia, passou a ser preciso armazenar os alimentos. 

Há registros arqueológicos de “embalagens” que datam 2200 a.C., que eram 

feitas de materiais encontrados na natureza como couro, entranhas de animais, 

frutos, folhas e outras fibras vegetais com a finalidade de prolongar a duração das 

caçadas, suprindo a necessidade de beber e se alimentar. 
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Conforme a humanidade evolui, descobre através da tecnologia, novos 

materiais para atender a variedade de produtos novos que surgem para suprir suas 

necessidades. 

Os fenícios descobriram o vidro por volta de 2000 a.C., que é usado até hoje 

para conservar as propriedades químicas de algumas substâncias. 

A fabricação das embalagens foi por muitos séculos de forma artesanal e   

com a Revolução Industrial surgiu a produção em série que muda a forma de 

apresentação dos produtos para os consumidores. 

Em 1808 com a chegada da família real e da corte portuguesa no Brasil, 

houve a abertura dos portos às nações amigas, o que proporcionou a importação e 

exportação de produtos, bem como, foram permitidas aberturas de fábricas e 

manufaturas que até então eram proibidas para não haver concorrência com 

Portugal. 

Diante deste cenário, surgem as primeiras indústrias no Brasil que crescem 

de modo acelerado, chegando a ter em 1907, mais de 3000 estabelecimentos 

industriais. 

A produção nacional era simples e com pouca variedade, e os produtos eram 

acondicionados em quatro tipos de embalagens: sacos de estopas ou papel, potes 

ou garrafas de vidro, latas e barris de madeira. Os produtos eram comercializados 

em pequenos estabelecimentos onde eram pesados na quantidade desejada pelos 

compradores. 

As embalagens serviam até o momento para proteger e transportar os 

produtos. 

A Primeira Guerra Mundial foi o ponto de partida da origem da embalagem 

individual, que surgiu pela necessidade de distribuir rações aos exércitos em 

pequenos pacotes. 

Após a Segunda Guerra Mundial, surgiram outras necessidades de 

conservação dos alimentos que ficavam expostos nas prateleiras. Vários setores 

reagiram para atendê-las, como fábricas de sacos de papel e a Companhia 

Siderúrgica Nacional, no início dos anos 40, com as embalagens metálicas de 

folhas-de-flandres. 
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Surge o supermercado nos grandes centros urbanos e as inovações na 

produção das embalagens que além de proteger e transportar passa a informar, 

identificar e promover produtos e marcas. 

O conceito de autosserviço surgiu no Brasil em 24 de agosto de 1953 e em 

meados de 1960 já existiam mais de 1000 lojas. 

Atualmente, há mais de 73,7 mil lojas de autosserviço no país. Este segmento 

foi o grande responsável pelo desenvolvimento do design da embalagem que deve 

atender às necessidades e desejos do consumidor cada vez mais exigente diante da 

variedade dos produtos. 

Neste contexto, as embalagens são de fundamental importância no momento 

da escolha do produto, onde 50% das compras são realizadas por impulso e o 

tempo gasto na tomada de decisão é inferior a cinco segundos. 

Existem diferentes tipos de embalagens para um mesmo produto, que variam 

nos seus formatos, dimensões e no material que são confeccionadas.  Essa 

variedade influencia no preço do produto, e quem paga pela embalagem é o 

consumidor final. 

As embalagens possuem formas geométricas que melhor se adequam para 

serem transportadas, armazenadas e manuseadas. Ao comprar um produto, muitas 

vezes não verificamos a quantidade contida na embalagem, e acabamos não 

fazendo uma boa escolha, pagando mais por ele. 

 

 

 

6.3. Atividade 1: sabão em pó 
 

As embalagens de duas caixas de sabão em pó possuem o mesmo formato e 

acondicionam o mesmo volume, porém, possuem dimensões diferentes. Qual a 

diferença entre a quantidade de material utilizado para confeccioná-las? 

 



14 
 

Figura 1: Caixa de sabão em pó 

 

 

Figura 2: Caixa de sabão em pó 

 

 

Fonte: O próprio autor 

 

Os alunos em grupos realizarão as medições das embalagens de sabão em 

pó fornecidas pela professora e anotarão na tabela: 

 

 

Quadro 1 - Dimensões das embalagens de sabão em pó. 

Embalagem Comprimento Largura Altura 

Figura 1 19,5 cm 5,5 cm 15 cm 

Figura 2 18,5 cm 6 cm 14 cm 

Fonte: O próprio autor 

 

 

As embalagens observadas são representações de sólidos geométricos, 

chamados de prismas. 

 

Em um prisma, duas de suas faces são denominadas bases e as demais, 

faces laterais. As bases de um prisma sempre são idênticas e paralelas entre si. 

 

(SOUZA e PATARO, 2012) 
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 Os prismas recebem o nome de acordo com a forma do polígono da base. 

 

Figura 3: Nomenclatura dos prismas 

 

Fonte: Adaptado de <http://matematicacinco.blogspot.com.br>. Acesso em (26/10/2014). 

 

Quando todas as faces do prisma são retangulares ele é chamado de bloco 

retangular ou paralelepípedo retângulo. 

 

 As embalagens quando desmontadas, representam suas planificações. 

 

Fonte: Souza e Pataro (2012).  

http://matematicacinco.blogspot.com.br/
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Através da planificação das embalagens, podemos identificar as figuras formadas 

pelas dobras. Para sabermos a quantidade de material que foi utilizado usamos 

cálculos matemáticos denominados área. 

A área de uma figura plana é a medida da sua superfície. Como percebemos 

através da planificação, todas as faces são formadas por retângulos. 

 

Para calcular a área de um retângulo multiplicam-se as duas dimensões 

 

                     

                                           

          
                                                                                                
              

            

 

  Fonte: O próprio autor 

    
            Os alunos deverão descobrir como obter a área total da superfície das 

embalagens. Pelas medidas retiradas das embalagens podemos calcular a 

quantidade de material utilizado para confeccioná-las somando as áreas de todas as 

suas faces que são retangulares, obtendo a área total da superfície do 

paralelepípedo. 

 

 Cálculo da área total da Figura 1: 

Figura 5: Área total da figura 1 

 
   5,5cm                     5,5cm                             15cm                                   15cm  
                  5,5cm                 5,5cm 

                                                                                     
   
 
              19,5cm                    19,5cm                                 19,5cm                                 19,5cm                15cm                  15cm 
 
 

 
 
 

  Fonte: O próprio autor 

 

Figura 4: Área do retângulo 

 
 
 

A1 A1       A2 A2 

 
A3 

A3 
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Cálculo da área total da Figura 2: 
 

 
 

 
 
    6cm                        6cm                             14cm                                    14cm      
 6cm                     6cm 

                                
                  
 
           18,5cm                  18,5cm                               18,5cm                                 18,5cm                  14cm                  14cm 
 

 
 
 
                  

 
 
  Fonte: O próprio autor 

 

:                                                                               

                                        
                                        

 

 
  
 
  

  

  

  

 
 

Figura 6: Área total da figura 2 

A1  A1       A2 A2 

 A3 A3 
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 A diferença entre as áreas dos paralelepípedos representa a diferença da 

quantidade de material utilizado para confeccionar as embalagens. 

 

  

    

 

 Com esta atividade, pretende-se que os alunos visualizem e comprovem por 

meio de cálculos que a mesma quantidade de produto pode ser colocada em 

embalagens que consomem menos material para ser confeccionada. 

 

Generalização do problema: área total da superfície do prisma quadrangular 

 

 

  

 

      b1                           b1                                   b2                                           b2                                 b3                        b3 

                                                                                     
   
 
                                                                                         
               h1                             h1                                         h2                                         h2                          h3                       h3  
 

 
 

 

 

 Fonte: O próprio autor 

 

                                                                                  

                                                                           

 

 

  

  

  

 

Figura 7: Área total da superfície do prisma quadrangular 

A1 A1       A2 A2  
A3 

A3 
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Nesta atividade... 
 
Situação inicial (problemática) 
Embalagens de sabão em pó 
 

Inteiração 

A leitura do texto 

Alunos coletam as medidas das embalagens de sabão em pó  

 

Definição do problema: 

Qual das embalagens consome menos material para ser confeccionada? 

 

Matematização e resolução 

Definição de hipóteses 

 As caixas assemelham-se a um sólido geométrico chamado prisma; 

 O prisma cujas faces são paralelogramos é chamado de bloco retangular ou 

paralelepípedo; 

 As faces do paralelepípedo são retângulos. 

 

Definição das variáveis 

Variável independente: a base do retângulo b e a altura  

Variável dependente: a área  

 

Modelo matemático da situação 

  

  

Matemática utilizada na atividade 

Área do retângulo 

Área da superfície do paralelepípedo 

Definição de prisma 

Nomenclatura dos prismas 
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Interpretação e validação 

A diferença entre as áreas da superfície dos paralelepípedos corresponde a 

diferença entre a quantidade de material utilizado na confecção de embalagem de 

sabão em pó que acondiciona a mesma quantidade. 

 

Situação final 

A determinação da diferença entre a quantidade de material utilizado para 

confeccionar duas embalagens de sabão em pó que possuem o formato de 

paralelepípedo e que acondicionam a mesma quantidade do produto. 

 

6.4. Atividade 2: leite longa vida 
 

 O leite longa vida chegou ao mercado brasileiro em 1972 como uma 

alternativa segura para prolongar a vida do leite sem uso de conservantes e 

preservar suas qualidades. 

 Conhecido também como “leite de caixinha”, o longa vida é resultado da 

ultrapasteurização, onde o líquido é aquecido entre 130ºC e 150ºC por um período 

de 2 a 4 segundos e resfriado a temperatura ambiente o que garante que todos os 

micro-organismos sejam eliminados e assegura sua durabilidade por até seis meses 

com a embalagem fechada. 

 Este tipo de embalagem contribui para a durabilidade e segurança do leite e é 

composta por seis camadas diferentes: o papel que corresponde a 75% da 

composição da embalagem e a mantém rígida, o plástico (polietileno), na proporção 

de 20% é utilizado para aderência das camadas e protege o alimento do contato 

com o alumínio, que bloqueia a luz e o oxigênio e representa 5% da embalagem. 

 A embalagem longa vida é 100% reciclável e por não necessitar de 

refrigeração para ser armazenada, permite economia de energia e também de 

combustível por poder ser transportada em grande quantidade.  

 

 As embalagens de leite longa vida representadas pelas figuras possuem 

dimensões diferentes. Como podemos verificar através de cálculos, se elas 

realmente acondicionam a mesma quantidade de leite? 



21 
 

 

 

 

Figura 8: Caixa de leite  

 

 

Figura 9: Caixa de leite 

  

Fonte: O próprio autor 

 

 Os alunos em grupos realizarão as medições das embalagens de leite longa 

vida fornecidas pela professora e anotarão na tabela: 

 

Quadro 2 -  Dimensões das embalagens de leite longa vida. 

Embalagem Comprimento Largura Altura 

Figura 9 7,5 cm 7 cm 20 cm 

Figura 10 9,5 cm 6,5 cm 16,5 cm 

Fonte: O próprio autor 

 

As embalagens de leite longa vida são sólidos geométricos, portanto são  

objetos tridimensionais que ocupam lugar no espaço.  

 O espaço ocupado por um corpo é chamado volume, e a capacidade é o 

quanto ele é capaz de armazenar em seu interior. 

  

 

 Considerando que medir é comparar grandezas, para medirmos o volume de 

um sólido devemos determinar quantas vezes um cubo unitário cabe neste sólido. 
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Figura 10: Volume do paralelepípedo 

 

 

Fonte: Souza e Pataro (2012). 

 

 O volume de um paralelepípedo é igual à soma dos volumes dos cubinhos 

que o formam, e para obtermos essa soma devemos iniciar encontrando o número 

de cubinhos de uma camada, em seguida devemos multiplicar pelo número de 

camadas necessárias para completar o paralelepípedo. 

 De acordo com o Sistema Internacional de Medidas (SI), o metro cúbico (m3) 

é a unidade padrão das medidas de volume e o litro (l) é a unidade de capacidade e 

seus múltiplos e submúltiplos facilitam o cálculo de medidas pequenas e grandes. 

 Entre as medidas de volume mais utilizadas estão o centímetro cúbico (cm3), 

o decímetro cúbico (dm3) e o metro cúbico (m3). Para calcular o volume de um sólido 

geométrico, as dimensões devem estar na mesma unidade de medida. Quando 

essas medidas são dadas em centímetros, o volume será indicado em cm3, quando 

são dadas em metros, o volume será indicado em m3, e assim por diante. 

 As principais medidas de volume e sua correspondência com a capacidade:    

 

 =   

 =  

 =  

 

 Retornando à questão dada no problema, para verificarmos se as 

embalagens de leite longa vida realmente acondicionam a mesma quantidade de 

leite, devemos primeiramente calcular seus volumes. 

 



23 
 

Volume : 

 Iniciamos calculando quantos cubinhos são necessários para cobrir a primeira 

camada do paralelepípedo, multiplicando as dimensões da sua base (comprimento e 

largura), que corresponde a área da base. 

 

Área da base da Figura 1:         

  

  

 

Área da base da Figura 2:         

  

  

 

 Calculado quantos cubinhos são necessários para cobrir a base do 

paralelepípedo, para calcular seu volume, devemos apenas multiplicar pela 

quantidade de camadas necessárias para completá-lo (altura). 

 

Volume da Figura 1: 

 

 

 

 

Volume da Figura 2: 

 

 

 

 Sabendo que cada cm3 acondiciona um mililitro (ml), o volume da figura 1 que 

é de 1050 cm3 poderá armazenar em seu interior até 1050 ml de leite e o volume da 

figura 2 que é de aproximadamente 1019 cm3, poderá armazenar em seu interior até 

1019 ml de leite. Então, se conclui que as duas embalagens podem acondicionar 1 

litro de leite. 

 

Generalização do problema: volume do paralelepípedo 

 Para calcularmos o volume (V) de um paralelepípedo, devemos multiplicar as 

medidas do comprimento (c), da largura (l) e da altura (h). 
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Fonte: O próprio autor 

 

 

Nesta atividade... 

 
Situação inicial (problemática) 
Embalagens de leite longa vida 
 

Inteiração 

A leitura do texto 

Alunos coletam as medidas das embalagens de leite 

 

Definição do problema: 

As embalagens de leite longa vida que possuem dimensões diferentes podem 

acondicionar a mesma quantidade de leite?  

 

Matematização e resolução 

Definição de hipóteses 

 As caixas assemelham-se a um sólido geométrico chamado paralelepípedo; 

 As faces do paralelepípedo são retângulos; 

 Volume é o espaço ocupado por um corpo; 

 Capacidade é o quanto a embalagem é capaz de armazenar em seu interior. 

                                 

Figura 11: Paralelepípedo Figura 12: Paralelepípedo 
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Definição das variáveis 

Variável independente: o comprimento , a largura  e a  

(  do paralelepípedo 

Variável dependente: o volume  

 

Modelo matemático da situação  

  

 

Matemática utilizada na atividade 

Área da base do paralelepípedo 

Definição de volume e capacidade 

Volume do paralelepípedo 

Conversão entre unidades de medida 

 

Interpretação e validação 

 As duas embalagens de leite longa vida que possuem dimensões diferentes 

podem acondicionar um litro de leite. 

 

Situação final 

A determinação do volume e da capacidade das duas embalagens de leite 

longa vida. 

 

 

6.5. Atividade 3: leite condensado 
  

  Um fabricante alterou o modelo da lata de leite condensado para atender a 

um pedido dos consumidores. A nova lata com o sistema “abre fácil” chega 

emformato “slim”, mais moderna e mais fácil de manusear. A nova embalagem terá a 

mesma quantidade de produto. 

 “Recebemos diariamente centenas de contatos de consumidores que 

manifestam suas opiniões sobre o produto. Todas as mudanças que realizamos na 
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latinha atendem aos pedidos de milhares de consumidores, que hoje querem 

praticidade no dia a dia: uma abertura fácil, uma lata mais prática de manusear e o 

rótulo, para voltar a colecionar as receitas”, informou a empresa, acrescentando que 

estará distribuindo oito sugestões de receitas. 

 A empresa explicou que continuará oferecendo o produto também na 

embalagem de caixa e que não haverá alta no preço final da opção em lata. 

Fonte: Disponível em: <http://glo.bo/1obQg3r>. Acesso em (20/11/2014). 

 

  

 Você já percebeu que muitas embalagens mudam seus formatos, dimensões 

e o material de que são confeccionadas. 

 Recentemente houve uma mudança nas dimensões das embalagens 

cilíndricas de uma determinada marca de leite condensado. Quanto de material é 

utilizado para produção de cada embalagem (antiga e nova)? Como podemos 

calcular a quantidade de produto que cabe em cada uma das embalagens? 

 

 

Figura 13: Embalagem antiga 

 

 

 

Figura 14: Embalagem nova 

 

 

 

Fonte: O próprio autor 

  

Os alunos receberão os dois tipos de embalagens disponibilizadas pela 

professora para realizarem as medições e preencherem a tabela abaixo: 

 
 

 

 

http://glo.bo/1obQg3r
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Quadro 3 - Dimensões das embalagens de leite condensado. 

Lata cilíndrica 395g. Embalagem antiga Embalagem nova 

Contorno da lata 23,3 cm 20,8 cm 

Altura da lata 7,5 cm 9,3 cm 

Fonte: O próprio autor 

 

As embalagens observadas são representações de sólidos geométricos 

chamados de cilindro. 

 

O cilindro possui duas faces planas e uma superfície não plana. As faces 

planas são círculos e são denominadas bases do cilindro. 

 

(SOUZA e PATARO, 2012) 

 

 

As embalagens quando desmontadas representam suas planificações:          

 

Figura 15: Planificação do cilindro 

 

 

Fonte: Disponível em <http://www.somatematica.com.br/emedio/espacial/espacial16.php>. Acesso 

em (14/11/2014). 

 

http://www.somatematica.com.br/emedio/espacial/espacial16.php
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Através das planificações das embalagens, podemos identificar as figuras 

formadas: um retângulo e dois círculos. 

Para calcular a área lateral, calculamos a área do retângulo multiplicando 

suas dimensões  , onde a medida do contorno da lata denominado de 

circunferência corresponde à base do retângulo e a altura da lata corresponde à 

altura do retângulo. Então:  

 

 

Para calcular a área da tampa que representa um círculo, devemos saber o 

comprimento da circunferência e seu diâmetro, pois sempre que dividirmos o 

comprimento da circunferência pela medida do seu diâmetro iremos obter um 

número próximo de 3,14. 

Neste momento, será oportunizado um tempo para que os alunos comprovem 

este fato através de cálculos em diversos objetos circulares com diâmetros 

diferentes que serão trazidos por eles. 

Esse número obtido é uma aproximação do número irracional  pi, indicado por 

. 

 

Portanto: 

 

           

 

 

Retornando à nossa situação problema, para sabermos quanto de material foi 

gasto para produção de cada embalagem, será necessário calcular a área da tampa 

que representa um círculo. 

Para demonstrar o cálculo da área do círculo será utilizada a estratégia 

abaixo: 

 

 

 



29 
 

Área do círculo: 

Para deduzir a fórmula da área da superfície de um círculo, devemos dividi-lo 

em 20 partes iguais. 

 

Figura 16:  Círculo 

 

 

Fonte: Souza e Pataro (2012). 

 

Estas partes devem ser organizadas de forma a obter uma figura que lembre 

um paralelogramo, onde a altura será aproximadamente o raio do círculo e a medida 

da base é cerca de metade do comprimento da circunferência. 

 

Figura 17: Paralelogramo 

 

 

                                                                                             

 

Fonte: Souza e Pataro (2012).  
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 A área do paralelogramo é obtida multiplicando a medida de sua base pela 

medida de sua altura. 

 

                     

 

Como o paralelogramo foi obtido com as 20 partes que o círculo foi dividido, a 

área do círculo é a mesma, ou seja, igual a: 

 

 

 

Generalização do problema: área total da superfície do cilindro 

 Para calcularmos a área total da superfície do cilindro, devemos somar a área 

lateral com a área dos dois círculos que o formam. 

  

 

 

 

Dando sequência a atividade proposta, os alunos poderão completar a tabela 

abaixo: 

 

Quadro 4 - Raio e áreas das embalagens de leite condensado. 

Lata cilíndrica 395g. Embalagem antiga Embalagem nova 

Raio da base (tampa) 3,7 cm 3,3 cm 

Área lateral 174,7 cm 193,4 cm 

Área da base (tampa) 42,9 cm 34,1 cm 

Área total 260,5 cm 261,6 cm 

Fonte: O próprio autor 
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Raio da tampa: 

 

Embalagem antiga: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embalagem nova: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área lateral: 

 

Embalagem antiga: 

 

 

 

 

 

Embalagem nova: 

 

 

 

 

Área da base: 

 

Embalagem antiga: 

 

 

 

 

Embalagem nova: 
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Área total: 

 

Embalagem antiga: 

 

 

 

 

 

Embalagem nova: 

 

 

 

 

  

 Analisando os cálculos efetuados podemos concluir que a diferença na 

quantidade de material utilizado na produção da embalagem nova é de 

aproximadamente a mais que a lata antiga, portanto, as mudanças nas 

dimensões da nova lata não trazem muita economia de material, apenas altera seu 

design. 

 Para calcular a quantidade de produto que cabe em cada embalagem 

devemos calcular seu volume. 

  

 

Generalização do problema: volume do cilindro 

Encontramos o volume de um cilindro multiplicando a área da base pela 

medida de sua altura. 

 

 

 

Quadro 5 - Volume das embalagens de leite condensado. 

Lata cilíndrica 395g. Embalagem antiga Embalagem nova 

Altura 7,5 cm 9,3 cm 

Área da base 42,9 cm 34,1 cm 

Volume 321,7  317,1  

Fonte: O próprio autor   
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Volume do cilindro: 
 

Embalagem antiga 

 

 

 
 

 

Embalagem nova: 

 

 

 
 

Nesta atividade... 

 
Situação inicial (problemática) 
 Mudança no modelo da lata de leite condensado 
 

Inteiração 

A leitura do texto 

Alunos coletam as medidas das latas de leite condensado 

 

Definição do problema: 

 Quanto de material foi gasto para produção de cada embalagem (antiga e nova)? 

 Como podemos calcular a quantidade de produto que cabe em cada 

embalagem? 

 

Matematização e resolução 

Definição de hipóteses 

 As latas assemelham-se a um sólido geométrico chamado cilindro; 

 O cilindro possui duas faces planas e uma superfície não plana; 

 As faces planas são círculos e são denominadas bases do cilindro; 

 A superfície não plana é um retângulo; 

 O diâmetro (d) de um círculo é o resultado da divisão entre o comprimento da 

circunferência (C) e o pi ( . 

 

Definição das variáveis 

Variável independente:  e a  (  do cilindro  

Variável dependente: a área total  e o volume  
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Modelo matemático da situação  

 

 

  

Matemática utilizada na atividade 

Área da base do cilindro 

Área lateral do cilindro 

Área total do cilindro 

Definição de pi (  

Volume do cilindro 

 

Interpretação e validação 

 A quantidade de material utilizado na produção da embalagem nova é de 

aproximadamente  a mais que a lata antiga. 

 Para calcular a quantidade de produto que cabe em cada embalagem, 

calculamos o volume. 

  

 

Situação final 

A determinação da área total e do volume das duas latas de leite condensado 

(antiga e nova). 

 

 

 

6.6. Atividade 4: sorvete 
 
 Na atividade 3 foi estudado o cilindro, enfocando sua planificação, cálculo 

de área e de volume.   

 Abordaremos agora o cone e essa abordagem terá início com a história 

do sorvete, em seguida serão apresentados os principais elementos do cone, onde 

será enfatizado o cálculo do volume. 
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História do sorvete: 

Você sabia que esta delicia existe há mais de 3000 anos? 

 

 A história começa com os chineses, que misturavam neve com frutas 

fazendo uma espécie de sorvete. Esta técnica foi passada aos árabes, que logo 

começaram a fazer caldas geladas chamadas de sharbet, e que mais tarde se 

transformaram nos famosos sorvetes franceses sem leite, os sorbets. 

 Nos banquetes de Alexandre, o Grande, na Grécia, e nas famosas festas 

gastronômicas do imperador Nero, em Roma, os convidados já degustavam frutas e 

saladas geladas com neve. O Imperador mandava seus escravos buscarem neve 

nas montanhas para misturar com mel, polpa ou suco de frutas.  

 O gelo era estocado em profundos poços construídos pelo povo. 

Porém, a grande revolução no mundo dos sorvetes aconteceu com Marco Polo, que 

trouxe do Oriente para a Itália, em 1292, o segredo do preparo de sorvetes usando 

técnicas especiais. Assim a moda dos sorvetes espalhou-se por toda a Itália, e 

quando Catarina de Medici casou-se na França com o futuro Henrique II, entre as 

novidades trazidas da Itália para o banquete de casamento, estavam as deliciosas 

sobremesas geladas, as quais, encantaram toda a corte. 

 Mas o grande público francês só teve acesso a estas especialidades um 

século depois quando Francesco Procópio abriu um café, em Paris, que servia 

bebidas geladas e sorvete tipo sorbet. 

 Os sorvetes se espalharam por toda Europa e logo chegaram também 

aos Estados Unidos. 

 A primeira produção de sorvete em escala industrial ocorreu nos Estados 

Unidos, há 40 anos. 

 Hoje, no mundo todo, quem mais fabrica sorvete são os norte-

americanos. 

 No Brasil, o sorvete ficou conhecido em 1834, quando dois comerciantes 

cariocas compraram 217 toneladas de gelo, vindas em um navio norte-americano, e 

começaram a fabricar sorvetes com frutas brasileiras. Na época, não havia como 

conservar o sorvete gelado e, por isso, tinha que ser tomado logo após o seu 

preparo.  Um anúncio avisava a hora exata da fabricação. O primeiro anúncio 
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apareceu em São Paulo, no dia 4 de janeiro de 1878, contendo a seguinte 

mensagem: “SORVETES – Todos os dias às 15 horas, na Rua Direita, nº 44”. 

Fonte: Disponível em <http://www.abis.com.br/institucional_historia.html>. Acesso em (28/11/2014).   

  Atualmente, a maioria dos sorvetes é servida em casquinhas que 

representa uma figura espacial chamada cone. 

 

O cone possui uma face plana e uma superfície não plana. A face plana é um 

círculo e é denominada base do cone. 

 

(SOUZA e PATARO, 2012) 

  

 O cone quando desmontado representa sua planificação: 

 

Figura 18: Planificação do cone 

 

Fonte: Souza e Pataro (2012).   

 

http://www.abis.com.br/institucional_historia.html
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  Como podemos calcular o volume de sorvete que cabe na casquinha, tendo 

como referência um cilindro de mesma área da base e mesma altura? 

Figura 19: Cone e cilindro de mesma área da base e mesma altura 

 

Fonte: Disponível em <http://matemaicacomlaura.blogspot.com.br/2010/12/piramide-cone-

esfera.html>. Acesso em (28/11/2014).                    

 Neste momento será entregue aos alunos a planificação do cone e do cilindro 

com as mesmas medidas (base e altura) para que eles construam os sólidos e 

possam observar cada um dos seus elementos, tirar suas medidas, encher o cone 

de areia e despejar esse conteúdo no cilindro até que o mesmo fique cheio. Espera-

se com esta atividade que os alunos possam comprovar experimentalmente que 

para encher um recipiente com forma cilíndrica usando como medida um recipiente 

em forma de cone, de mesma área da base e mesma altura do cilindro, será 

necessário utilizar o recipiente três vezes. 

Figura 20:  Três cones e um cilindro 

 

Fonte: DANTE (2013). 

http://matemaicacomlaura.blogspot.com.br/2010/12/piramide-cone-esfera.html
http://matemaicacomlaura.blogspot.com.br/2010/12/piramide-cone-esfera.html
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 Para chegar ao modelo que calcula o volume do cone será utilizada a fórmula 

do volume do cilindro (desenvolvida na atividade 3). 

Volume do cilindro: 
 

 

 

Volume do cone: 

 

 

 

 Neste momento será entregue a cada aluno uma casquinha de sorvete para 

que eles tirem suas medidas e calculem o seu volume. 

Figura 21: Casquinha de sorvete 

 

 

Área da base: 

 

 

 

12,56  

Volume da casquinha de 

sorvete: 

 

 

 

 

 

Sendo  

 

 Fonte: Disponível em <http://www.irib.com.br/produtos/exibir/28-copo-biscoito-extra>. Acesso em 

(01/12/2014).          

Nesta atividade... 

 
Situação inicial (problemática) 
 Volume de sorvete que cabe na casquinha 
 

Inteiração 

A leitura do texto; 

Alunos coletam as medidas da casquinha. 

http://www.irib.com.br/produtos/exibir/28-copo-biscoito-extra
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Definição do problema: 

 Qual o volume de sorvete que cabe na casquinha? 

 

Matematização e resolução 

Definição de hipóteses 

 As casquinhas assemelham-se a um sólido geométrico chamado cone; 

 O cone possui uma face plana e uma superfície não plana; 

 A face plana é um círculo e é denominada base do cone; 

 O volume do cone corresponde a um terço do volume do cilindro de mesma área 

da base e mesma altura. 

 

Definição das variáveis 

Variável independente:  e a  (  do cone  

Variável dependente: o volume  

 

Modelo matemático da situação   

  , onde   

Matemática utilizada na atividade 

Definição de cone 

Área da base do cone 

Volume do cone 

 

Interpretação e validação 

 Para calcular a quantidade de sorvete que cabe na casquinha calculamos o 

volume. 

 A quantidade de sorvete que cabe na casquinha é de aproximadamente 

 que corresponde a     

 

Situação final 

 A determinação do volume de sorvete que cabe na casquinha. 
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6.7. Atividade 5: Tetra Pak 
 

 Para dar continuidade às atividades, considerando os momentos de 

familiarização dos alunos com a modelagem de forma gradativa, será sugerida uma 

situação-problema para o segundo momento, onde os alunos divididos em grupos 

devem buscar através da matemática uma solução, cabendo à professora atuar 

como orientadora, fazendo as intervenções necessárias para a resolução do 

problema. 

 Sugestão de atividade: 

  Para introduzir o estudo da área da pirâmide, serão apresentados os vídeos: 

Tetra Classic® Aseptic - 60 years in 60 seconds. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=NeamiiSgyJY. Acesso em: (07/12/2014). 

From the Tetra Pak® archive: Featuring Tetra Classic®. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ztOLwig7v5Q. Acesso em (08/12/2014). 

 

 Caixinha, a alternativa 

 Durante a Segunda Guerra, a escassez de vidro e de solda para latas de 

folhas-de-flandres motivou o desenvolvimento de embalagens alternativas. O sueco 

Ruben Rausing criou uma de papel cartão no formato de tetraedro. A patente é de 

1944. A embalagem deu nome à empresa: Tetra Pak. A partir daí foram 

desenvolvidas máquinas para montar, encher e selar automaticamente. De 

pois, foi desenvolvido um método de aplicar polietileno de baixa densidade ao papel 

cartão, novos sistemas de abertura e diferentes formatos. Finalmente, o método de 

processamento asséptico UHT e a embalagem cartonada com várias camadas 

contendo polietileno, papelão e alumínio juntaram-se para fornecer a embalagem 

que é amplamente utilizada nos dias de hoje. 

Fonte: Disponível em <http://almanaque.blog.br/tag/tetra-pak/>. Acesso em (14/12/2015). 

 

 Em seguida, a professora irá propor aos alunos que obtenham mais 

informações sobre o tetraedro, (definição, planificação, características, sua utilização 

como embalagem). Após a pesquisa e a coleta de informações, cada um deverá 

construir uma embalagem no formato tetraédrico com dimensões quaisquer para um 

https://www.youtube.com/watch?v=NeamiiSgyJY
https://www.youtube.com/watch?v=ztOLwig7v5Q
http://almanaque.blog.br/tag/tetra-pak/
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produto criado por eles e calcular a quantidade de material utilizado na sua 

confecção e quanto esta embalagem pode acondicionar. 

 

 Hipótese de solução: 

 

 A embalagem criada por Ruben Rausing, possui o formato do tetraedro. O 

tetraedro é uma pirâmide de base triangular.  

 

 

(SOUZA e PATARO, 2012) 

 

 

 Quando a pirâmide é reta e o polígono da base é regular, ela recebe o nome 

de pirâmide regular. Em uma pirâmide regular as faces laterais são triângulos 

isósceles iguais. 

 Do mesmo modo que foi visto nos prismas, acontece com a pirâmide, sua 

denominação está relacionada ao número de arestas da base. Ela pode ser 

triangular, quadrangular, pentagonal, etc., conforme seja o polígono da sua base, 

respectivamente, um triângulo, um quadrilátero, um pentágono, etc. 

 O tetraedro regular (tetra: quatro; edro: face) é uma pirâmide regular que 

apresenta quatro faces triangulares congruentes e os triângulos das faces são 

equiláteros, sendo que qualquer uma das faces pode ser considerada base. 

  

 

 

 

 

 

 

A pirâmide tem uma única face denominada base e as demais denominadas 

faces laterais. As faces laterais da pirâmide são triângulos. 
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 O tetraedro quando desmontado representa sua planificação: 

Figura 24: Planificação do tetraedro regular 

 

Fonte: DANTE (2013). 

 

 Triângulo equilátero é o triângulo que possui todos os lados com medidas 

iguais. 

 

Figura 25: Triângulo equilátero 

 

 

 

Área do triângulo: 

 

 

 Fonte: Disponível em: <http://www.luisclaudio.mat.br/blog/?p=34>. Acesso em (02/02/2015). 

 

 Como o conteúdo necessário para calcular a altura do triângulo equilátero, 

(Teorema de Pitágoras), ainda não foi estudado e será apresentado na série 

seguinte, os alunos poderão encontrar outro caminho para obter a altura do triângulo 

equilátero. 

http://www.luisclaudio.mat.br/blog/?p=34
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 Observando que no triângulo equilátero a mediana e a altura coincidem, os 

alunos poderão medir a altura do triângulo, dividindo a base AB ao meio, 

encontrando o ponto H, ligando-o com o vértice oposto C (Figura 25), obtendo assim 

a medida da mediana que é a própria altura. 

 Neste momento, os alunos utilizarão a planificação do tetraedro para 

encontrar as medidas da aresta e da altura das faces, comprovando que o tetraedro 

é formado por quatro triângulos equiláteros iguais. 

 

Figura 26: Planificação do tetraedro regular 

 

Fonte: Souza e Pataro (2012) 
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 Retornando à nossa situação problema, para sabermos a quantidade de 

material utilizado para confecção da embalagem no formato tetraédrico, basta 

calcular a área de um triângulo equilátero e multiplicamos por quatro. 

Área do triângulo: 

 

 

 

 

 

Área total do tetraedro: 

 

 

 

 

 

Generalização do problema: área total do tetraedro: 

 

 Para calcular o quanto esta embalagem pode acondicionar, os alunos 

deverão montar o tetraedro e encontrar seu volume. 

 Serão disponibilizados aos alunos os sólidos geométricos de acrílico (prisma 

e pirâmide), para que possam manipular, medir e enche-los com água. Espera-se 

que com esta atividade que os alunos verifiquem experimentalmente que o volume 

da pirâmide corresponde a um terço do volume do prisma de mesma  base e mesma 

altura.  

Figura 27: Um prisma e três pirâmides 

 

Fonte: DANTE (2013). 
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Generalização do problema: volume do tetraedro 

 Para chegar ao modelo que calcula o volume do tetraedro, será utilizada a 

ideia de volume desenvolvida na atividade 2 e a experiência realizada com os 

sólidos de acrílico. 

 

 

Volume da embalagem: 

 

 Como no tetraedro, qualquer face pode ser considerada base, a área da base 

é a área do triângulo. A altura do tetraedro será encontrada apoiando o tetraedro na 

carteira e medindo com a régua. 

 

 

 

 

 

 

 

Sendo: 

 

 

 

 

Nesta atividade... 

 
Situação inicial (problemática) 
 Embalagem tetraédrica 
 

Inteiração 

A leitura do texto 

A visualização dos vídeos 

A busca de informações sobre o tetraedro 

A planificação de um tetraedro 

A construção de uma embalagem tetraédrica 
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Definição do problema: 

 Qual a quantidade de material foi gasto para confecção da embalagem? 

 Qual o volume que a embalagem pode acondicionar? 

 

Matematização e resolução 

Definição de hipóteses 

 O tetraedro é uma pirâmide regular que apresenta quatro faces triangulares; 

 Os triângulos que formam o tetraedro são equiláteros e congruentes; 

 A pirâmide possui uma única face denominada base; 

 As faces laterais da pirâmide são triângulos; 

 A área total do tetraedro é a soma das áreas dos triângulos que o formam; 

 O volume da pirâmide corresponde a um terço do volume do prisma de mesma 

base e mesma altura. 

 

Definição das variáveis 

Variável independente: a base do triângulo b, a altura h do triângulo e a altura do 

tetraedro (em cm) 

Variável dependente: a área total ) e o volume                           

 

Modelo matemático da situação   

 

   

  

Matemática utilizada na atividade 

Definição de pirâmide 

Definição de tetraedro 

Área da base do tetraedro 

Área total do tetraedro 

Volume do tetraedro 
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Interpretação e validação 

 Para calcular a quantidade de material utilizado na confecção da embalagem 

calculamos a área total da superfície  

 Para calcular quanto a embalagem pode acondicionar calculamos o volume 

 

Situação final 

 A determinação da área total da superfície do tetraedro 

A determinação da capacidade da embalagem tetraédrica 

 

 

6.8. Atividade 6 
 

 Tendo em vista os momentos sugeridos por Almeida, Silva e Vertuan (2012), 

para o terceiro momento, os alunos distribuídos em grupos serão incentivados a 

desenvolverem uma atividade de Modelagem Matemática, desde a identificação de 

uma situação-problema até a obtenção e validação do modelo. 
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