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             “se ouço, esqueço; se vejo, lembro; se faço, 
compreendo”  
                                                                                                          (

provérbio chinês)

“...assim  como  nossas  casas  se  compõem  de 

partes  essenciais,  cada  uma  com uma  função 

específica,  nossas  escolas  também  devem  ter 

seus  componentes,  e  um  deles  deve  ser  o 

Laboratório de Ensino de Matemática (Lorenzato, 

LEM, 2006,pág. 6).
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2. INTRODUÇÃO

O presente material é  uma coletânea de atividades e  de alguns 

materiais didáticos manipuláveis direcionados para  5ª a 8ª série do Ensino 

Fundamental e para a EJA.

Este  catálogo  tem  como  objetivo  apresentar  alguns  Materiais 

Didáticos Manipuláveis que podem fazer parte de um Laboratório de Ensino 

de Matemático e algumas atividades que podem ser trabalhadas com esses 

materiais.  Também  auxiliar  os  professores  para  que  busquem  novas 

metodologias e utilizem-se de materiais manipuláveis A utilização desses 

materiais  pode  auxiliar  o  professor,  de  tal  maneira  que  o  estudante 

compreenda os conteúdos matemáticos.

Os materiais didáticos manipuláveis devem ser objetos de manuseio 

dos alunos e  favorecem a aplicação prática dos conceitos matemáticos, 

permitindo a eles a construção de seu próprio conhecimento, possibilitando 



uma  aprendizagem  significativa,  e  também tomem  o  gosto  pela 

Matemática, correlacionando essa disciplina com sua prática de vida. 

No catálogo ressaltamos quatro itens:

1. introdução com a descrição do material;

2. fotos do material;

3. sugestões  de  alguns  conteúdos  programáticos  que  sejam 

aplicáveis  com o material;

4. sugestão de atividades;

A utilização adequada de materiais didáticos manipuláveis poderá 

favorecer, sem dúvida, o processo ensino aprendizagem, pois ele permite 

ao estudante o desenvolvimento de um tipo especial de pensamento, que 

lhe possibilita compreender, descrever e representar, de forma organizada, 

o mundo em que vive.

Este  catálogo  contempla  5  tipos  diferentes  de  materiais 

manipuláveis, são eles:

• Tangram

• Geoplano

• Material Dourado

• Sólidos Geométricos

• Jogos

3. Tangram

Fonte: arquivo próprio

4. Apresentação do Material



O Tangram é um quebra-cabeça chinês, de origem milenar, formado 

por sete polígonos com os quais se podem construir figuras variadas como: 

animais, plantas, pessoas, objetos, letras, números, figuras geométricas e 

outros.

 Eles são considerados os  quebra-cabeças mais  antigos. Existem 

vários tipos de Tangrans, como o chinês (7 peças), Pitagórico, de Nove 

Peças,  Retangular,  Coração Partido,  Oval,  Circular,  sendo que  o   mais 

conhecido e usado é o chinês, o qual mantém sua forma original até hoje. 

A seguir são apresentados cada um dos tipos mencionados:

Neste trabalho, vamos explorar o Tangram chinês, composto de sete 

peças que podem ser posicionadas de maneira a formar um quadrado:

• 5 triângulos de vários tamanhos: - 2 triângulos grandes

                                                       - 2 triângulos pequenos

                                                       - 1 triângulo médio 

• 1 quadrado

• 1 paralelogramo



  

Fonte: arquivo próprio

        Uma das atividades mais usuais deste Tangram é montar diversas 

formas, sempre observando duas regras:

• todas as peças devem ser usadas em qualquer montagem;

• não  é  permitido  sobrepor  as  peças,  as  mesmas  devem ser 

colocadas lado a lado;

                                                                  

                                  

Fonte: arquivo próprio                                                      Fonte: arquivo próprio

       



 

           Fonte: arquivo próprio
                                                 

                Fonte: arquivo próprio

Os  Tangrans  são  formados  a  partir  da  dissecação  de  figuras 

geométricas,  tornando assim possível a construção de novas figuras por 

meio de recombinações das peças formadas, ocorrendo uma mistura do 

lúdico com o caráter didático, permitindo atividades de percepção visual no 

plano.

O  Tangram  sendo  um  material  lúdico  constitui  estímulo  à 

aprendizagem de Matemática e exige paciência e criatividade.

Origem e significado da palavra Tangram

De acordo com Souza (1997), existem muitas versões para a origem 

e o significado da palavra Tangram, uma delas diz que a parte final da 

palavra – gran – significa algo desenhado ou escrito como um diagrama. Já 

a origem da primeira parte –  Tan –  é muito discutida e  existem várias 

explicações. A mais aceita está relacionada a dinastia T’ang, que foi uma 

das  mais  longas  e  poderosas  dinastias da  história chinesa,  em alguns 

dialetos da China a  palavra T’ang é  sinônimo de chinês.  Segundo essa 

versão Tangram significa  quebra-cabeça chinês.  Em outra versão o nome 

Tangram significa “Sete Peças da Sabedoria” que seria tradução de “Tchi 

Tchião Pan”. Porém não existem registros históricos que comprovem estas 

relações. 

O  Tangram  é  um  interessante  material  de  apoio  para  o 

desenvolvimento do raciocínio geométrico, por isso pode estar presente nas 



aulas de Matemática e nas aulas de Educação Artística, desenvolvendo a 

criatividade e a imaginação por meio da criação de figuras.

Quando  utilizamos  o  Tangram  como  recurso  para  o  ensino  da 

Matemática, devemos saber para quais  estudantes estamos dirigindo as 

atividades  e  quais  objetivos  queremos atingir.  Em todos os  momentos, 

devemos explorar ao máximo as propriedades e relações matemáticas que 

o material nos permite.

É interessante estabelecer nomes e códigos para se referir a cada 

uma das peças que compõem o Tangram, assim facilitará a comunicação 

entre professor e estudante. Exemplo:

• triângulo grande      -   Tg

• triângulo médio       -   Tm

• triângulo pequeno    -   Tp

• quadrado                 -   Q

• paralelogramo          -   P

Segundo  Souza  (1997),  devemos  lembrar  que  a  aprendizagem 

acontece  das  relações  estabelecidas  entre  significados  e  conceitos,  o 

material didático representa uma estratégia para gerar uma reflexão do 

estudante sobre alguns aspectos de um determinado conceito que se quer 

desenvolver. 

Atividades para o conhecimento das peças e das relações entre elas 

devem ser realizadas com estudantes de qualquer série, pois as relações 

entre  as  peças formam a  base  para  o  uso  do  material  no  estudo de 

conceitos matemáticos.

 As  atividades  com  Tangrans  proporcionam  a  exploração  dos 

seguintes conteúdos matemáticos:

• Construção de diferentes tipos de polígonos (triângulo, quadriláteros, 

pentágonos, hexágonos).

• Classificação de triângulos.

• Proporcionalidade.



• Propriedades dos lados, ângulos e diagonais do paralelogramo.

• Simetria.

• Teorema de Pitágoras.

• Frações.

• Comparações e medidas de área.

• Comparação,  ordenação  e  adicionamento  de  comprimentos 

(perímetro).

• Comparação, ordenação e adicionamento de ângulos.

• Figuras semelhantes.

• Retas e outros.

           O professor deve orientar o trabalho dos estudantes no Tangran, 

levando-os a observarem e explorarem todas as possibilidades existentes 

de serem trabalhadas sobre o conteúdo em questão.

           Quando se trabalha com qualquer tipo de material manipulável deve-

se definir bem os objetivos que se pretende, para alcançá-los de forma 

significativa.

          



5. Atividades

Atividade 1

Objetivos:

• Observar e manipular as peças que compõe o Tangram.

• Identificar as sete peças que fazem parte do Tangram

• Classificar as peças do Tangram de acordo com a forma, a cor e 

as     propriedades das figuras. 

Separe as peças dos Tangrans coloridos e diga qual foi o critério que 

você usou para arrumar as peças.

Existe um outro jeito de você separar essas mesmas peças?

Qual?

Obs. Usar vários Tangrans:

Os agrupamentos poderão ser feitos de acordo com alguns critérios:

• Conforme a cor: amarelo, marrom, azul, verde, vermelho,

                                         laranja e roxo;

 

• De acordo com a forma:

 - quadrados, paralelogramos e  triângulos;

- quadrados, paralelogramos, triângulos grandes, pequenos e 

médios;   

                  -  figuras de 4 ângulos ou 4 lados;

                  -  figuras de 3 ângulos ou 3 lados;



Atividade 2

Objetivos:

• Construir figuras diversificadas a partir das peças do Tangram.

• Identificar  nas  figuras  construídas  as  formas  geométricas 

utilizadas.             

Usando as peças do Tangram monte as figuras que você quiser; 

podem ser  figuras  de  animais,  pessoas,  objetos  ou  o  que  mais  você 

imaginar. Mas atenção! Existe uma regra nessa montagem: você não pode 

colocar uma peça sobre outra.

(Obs. Após a montagem, os estudantes devem contornar as figuras 

construídas  sobre  uma folha  de  papel  e  pintá-las favorecendo assim a 

identificação das formas geométricas).

Atividade 3

Objetivos:

• Conceituar polígono.

• Construir polígonos usando o Tangram.

• Nomear os polígonos de acordo com o número de lados.

Discuta com seus colegas de grupo o  que você acha que é um 

polígono. Pesquise no dicionário o que é polígono.

Reúna as peças de seus Tangrans e construam polígonos.

Desenhe o que vocês construírem.



(Obs. Podem ser construídos: triângulos, quadriláteros, pentágonos, 

hexágonos).

Atividade 4

Objetivo:

• Verificar a disponibilidade da construção de figuras geométricas 

com a utilização das peças do Tangram.

• Construir figuras geométricas.

Verificar se é possível construir as figuras pedidas com o número de peças 

do Tangram indicadas. Completar a tabela, usando P, quando possível:

        N° de  peças

figura

2 3 4 5 6 7

Triângulo

Paralelogramo 

não retângulo

Retângulo  não 

quadrado

Trapézio

Atividade 5

Objetivos:

• Construir polígonos usando Tangram



• Determinar o perímetro e a área dos polígonos construídos e de cada 

uma das peças que compõem o Tangram.

• Analisar a semelhança entre os triângulos que compõem o Tangram.

• Observar a congruência entre os triângulos maiores e menores.

Use o Tangram para resolver os próximos exercícios:

a) Medir, usando a régua, os lados das peças do Tangram e calcular seus 

perímetros.

b) Calcular as áreas das peças desse Tangram (em centímetros quadrados).

c) O que você pode observar?

Obs: neste item os alunos poderão observar que os triângulos menores são 

congruentes, que os triângulos maiores são congruentes, podem também 

analisar a semelhança de todos os triângulos.

d) Utilizando as peças de um Tangram, obter um trapézio com:

• duas peças; 

• três peças;

• quatro peças;

• cinco peças;

• seis peças;

• todas as peças.

     

Atividade 6

Objetivo:

• Construir  todos  os  polígonos  convexos  possíveis  utilizando 

todas as peças do Tangram. 



Descobrir os treze polígonos convexos que podem ser obtidos se usarmos 

exatamente as sete peças de um Tangram.

Atividade 7

Objetivos:

• Calcular a área de cada peça do Tangram  por superposição.

• Analisar a semelhança entre as peças que compõem o Tangram.

Propor aos estudantes as seguintes questões:

a) Quais das figuras que compõem o Tangram são iguais (congruentes)? 

Obs: Por superposição é possível observar que:

• O  quadrado, o paralelogramo e o triângulo médio podem ser 

recobertos pelos dois triângulos pequenos.

• O triângulo maior pode ser recoberto pelo quadrado e pelos 

dois triângulos pequenos.

• O triângulo maior pode ser recoberto pelo paralelogramo e 

pelos dois triângulos pequenos.

b) Supondo u como unidade de área, calcular a área de cada peça do 

Tangram.



c) Usando os resultados do item anterior, estabelecer relações entre as 

áreas das peças do Tangram.

Atividade 8

Objetivos:

• Construir polígonos usando as peças que compõem o Tangram.

• Medir e classificar os ângulos das peças que compõem o Tangram, 

com auxílio de um transferidor.

• Classificar  triângulos quanto aos  lados e quanto aos ângulos.

Usando o Tangram,  resolva as seguintes atividades:

a) Usando o transferidor, medir os ângulos internos das peças do 

Tangram.



b) Utilizando a régua, medir os lados dos triângulos e classificá-los 

quanto aos lados e quanto aos ângulos.

c) Com as peças do Tangram, construir um quadrado utilizando:

• Apenas duas peças

• Apenas três peças

• Apenas quatro peças

• Apenas cinco peças

Atividade 9

Objetivo:

• Calcular a medida dos lados de qualquer triângulo de Tangram tendo 

como referência o triângulo pequeno.

Considere o triângulo pequeno ABC com catetos de medida l.

a) Utilizando o teorema de Pitágoras encontre a medida da hipotenusa 

AC.



b) Verifique que a medida da hipotenusa do triângulo pequeno é igual à 

medida dos catetos do triângulo médio. Usando essa medida encontre 

a medida da hipotenusa do triângulo médio.

c) Verifique que a medida da hipotenusa do triângulo médio é igual a 

medida do cateto do triângulo grande. Utilizando esse resultado 

encontre a medida da hipotenusa do triângulo grande.

Atividade 10

Objetivo:

• Determinar o perímetro e a área  de cada uma das peças que 

compõem o Tangram.

Na figura, o lado de cada quadradinho mede 1, em qualquer unidade:

a) Obter as medidas dos lados de cada peça do Tangram.

b) Calcular as áreas das peças do Tangram.

Atividade 11



Objetivo:

• Construir figuras simétricas.

Com as peças do Tangram, você vai formar a imagem refletida da 

figura montada:  

Atividade 12

Objetivo:

• Identificar as  peças que fazem parte do Tangram.

• Calcular área de figuras geométricas planas.

Observe as figuras abaixo:



a) Responda quais delas têm a mesma área.

b) Para  conferir  sua  resposta,  construa  as  figuras  com  peças  do 

Tangram.

c) Indique quais peças do Tangram você pode usar para construir cada 

uma das figuras. 

Atividade 13

Objetivo:

• Construir diversas figuras  a partir das peças do Tangram.

Brinque com o Tangram, componha figuras utilizando as 7 peças:

a) Que lembrem elementos do cotidiano do estudante.

b) Que lembrem animais ou aves.

c) Figuras humanas



d) Figuras geométricas.
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6. Geoplano

Geoplano Quadrado
Fonte: arquivo próprio

        Origem da palavra Geoplano:  geo -  geometria  

                                                            plano – superfície plana

    

7. Apresentação do Material

“Geoplano:  é  um  recurso  didático-pedagógico  dinâmico  e 

manipulativo (construir, movimentar e desfazer).”(Rosa Maria Machado)

        Por volta de 1960, o professor Caleb Gattegno do Instituto de Educação 

da Universidade de Londres, na Inglaterra, criou o geoplano. Desde então, o 

geoplano  passou  a  ser  usado  por  diversos  professores  para  ensinar 

Geometria.

          Ele é formado por uma placa de madeira e pregos dispostos formando 

uma malha,  faz  parte  também desta placa,  elásticos  ou  barbantes  de 

preferência  coloridos,  com  os  quais  podemos  prendê-los  aos  pregos 

desenhando e formando figuras geométricas sobre o geoplano.

          O material pode ser feito por marceneiros, ou em casa, com uma 

base plana e lisa. É necessário ter cuidado com as marcações  para que 

fiquem com as mesmas medidas. É importante ressaltar que a distância de 

um prego para outro, tanto na horizontal quanto na vertical, tem que ser  a 

mesma. 

          Podem-se criar geoplanos de vários tamanhos e tipos de malhas:



 Quadrado,  por  exemplo,  (3x3),  (5x5),  ou  seja,  cada  lado do 

geoplano tem 3 ou 5 pregos; 

 Isométrico (trelissado, triangular), os pregos são colocados na 

intersecção das linhas; 

 Circular, em que os pregos são dispostos de forma circular; 

 Oval, em que os pregos são dispostos de forma oval.

Alguns modelos de geoplanos. 

          Fonte: MACHADO, Rosa Maria. MINICURSO: Explorando o Geoplano.Disponível em: 
http://www.bienasbm.ufba.br/M11.pdf

 

Também temos o Geoplano Espacial: confeccionado em madeira com 

vários ganchinhos,  que dão  a  idéia  de  planos  que contêm as  bases e 

vértices de um polígono, fixos por quatro hastes paralelas. Com o geoplano 

espacial podemos construir, visualizar e estudar uma variedade de poliedros 

e representações de sólidos geométricos.

Geoplano Espacial
Fonte: arquivo próprio

Para o trabalho com o geoplano é recomendado outros recursos de 

acompanhamento,  o  papel  quadriculado  ou  o  papel  pontilhado,  e, 

aconselha-se a sua utilização paralela a utilização do geoplano, sua função 

é para que o estudante faça o registro do que  montou no geoplano

                               Papel quadriculado          Papel pontilhado
          Hoje também existem software do Geoplano, mais um benefício para 
a construção de conceitos matemáticos.

Medidas utilizadas no Geoplano

          Medir  uma grandeza é  compará-la  a  uma unidade  padrão 

estabelecida.

http://www.bienasbm.ufba.br/M11.pdf


          No geoplano, ficou estabelecido que a unidade de medida linear é a 

distância entre dois pregos, seja na horizontal ou na vertical (u.m.l.- unidade 

de medida linear), ou seja, se com um elástico for desenhado a menor linha 

possível no geoplano, essa vai ser a unidade de medida de comprimento. 

          A unidade de medida de área é a do quadrado com lado de 

comprimento unitário (1u.a.  –  uma unidade de  comprimento de  área). 

Considere um quadradinho unindo os quatro pontos mais próximos como 

unidade de área. 

Segundo Pires e Gomes (2004), é importante oportunizar ao aluno a 

experiência da  matematização  por  meio  da  manipulação de  materiais, 

dessa  forma  desenvolver  uma  atividade  lúdica,  além  da  oportunizar 

situações que favorecem o desenvolvimento do pensamento abstrato.  O 

geoplano é um material manipulável que oferece  oportunidades para a 

aprendizagem da geometria e das medidas por meio de experiências. 

As atividades com Geoplanos proporcionam a exploração de diversos 

conteúdos matemáticos, dentre eles podemos destacar:



• Estudo  de  diferentes  tipos  de  polígonos  (triângulos, 

quadriláteros, etc.)

• Teorema de Tales

• Conceitos de medidas

• Simetria

• Comparações e medidas de áreas

• Comparação, ordenação  e  adicionamento de  comprimentos 

(perímetro)

• Introdução à Geometria: ponto, reta, plano, semi-reta, semi-

plano, etc

• Estudo do Ponto

• Estudo das Retas

• Multiplicações nas séries iniciais

• Frações

• Ampliação e redução de figuras

• Representação geométricas dos números

• Geometria analítica

• Ângulos

• Função

• Análise combinatória

• Sistemas Axiomáticos

• Proporcionalidade

• Teorema de Pitágoras e outros.

           O professor deve orientar o trabalho dos estudantes no geoplano, 

levando-os a observarem e explorarem todas as possibilidades existentes 

de serem trabalhadas sobre o conteúdo em questão.

           Quando se trabalha com qualquer tipo de material manipulável deve-

se definir bem os objetivos que se pretende, para alcançá-los de forma 

significativa.

          



8. Atividades

Atividade 1

Objetivos:

• Familiarizar os alunos com o geoplano.

• Desenvolver a percepção visual de formas geométricas planas. 

Solicitar aos estudantes que construam no geoplano o que quiserem, com 

um ou mais elásticos; paralelamente ao trabalho livre no geoplano, deverão 

registrar o que fizeram nas folhas pontilhadas (de malha idêntica).

Esta atividade pode ser repetida e ser feita em malhas de 5x5, 4x4, 3x3, 

etc.

Atividade 2

Objetivos:

• Explorar os diferentes tipos de polígonos.

• Fazer uso de nomenclatura adequada às formas geométricas. 



• Comparar, ampliar e reduzir formas e figuras. 

No geoplano:

a) Construa livremente polígonos.

b) Desenhe quadriláteros, triângulos, registre em folhas quadriculadas e 

pinte-os.

c) Descubra famílias de polígonos com condições específicas e faça 

anotações.(ex. todos os triângulos utilizando 3 pregos, 5 pregos) 

Atividade 3

Objetivos:

• Construir e identificar polígonos.

• Calcular perímetro de formas geométricas planas.

• Utilizar a noção de perímetro de figuras planas.

Manuseando os elásticos, construam no geoplano as formas geométricas 

relacionadas a seguir:

a) Representem algumas  formas  geométricas escolhidas  por  vocês. 

Procurem construir, primeiramente, aquelas que vocês conhecem e 

cujos nomes identificam.

b) Agora,  representem três  quadrados. Para cada um, escolham um 

comprimento de lado diferente.

c) Representem  também  alguns  triângulos.  Construam  variando  o 

comprimento dos lados.



d) Construam um quadrado e  um retângulo  cujos  perímetros  sejam 

iguais.

Atividade 4

Objetivos:

• Reconhecer quando uma figura geométrica é um polígono.

• Classificar os polígonos de acordo com o número de lados.

Os  estudantes  deverão  construir  vários  polígonos  no  geoplano  e 

posteriormente  desenhar,  pintar  e  recortar  cada  um  deles  em  folhas 

pontilhadas. Fazer um painel com todos os polígonos, classificando-os pelo 

número de lados.

Atividade 5

Objetivos:

• Explorar os diferentes tipos de polígonos.

• Determinar o perímetro dos polígonos construídos.

• Reconhecer diferentes formas de medir comprimentos.



a) Construir no geoplano, com elásticos coloridos as representações 

abaixo e calcular seus comprimentos (faça os seus registros numa 

folha de papel quadriculado).



b) Construir no geoplano, com elásticos coloridos a representação a 

seguir e calcular seu comprimento, explorando o perímetro da figura 

(faça os seus registros).

c) Construir um retângulo cujo perímetro seja 6 unidades e cujo lado 

seja o dobro um do outro. 

d) Construir um quadrado cujo perímetro seja 16 unidades.

e) Dadas as duas figuras, pergunta-se: 

• O  comprimento da linha m  é maior ou menor do que o da  n? 



• O perímetro da figura  a  é maior ou menor do que o da b?

• Os perímetros das figuras 2 e 3 aumentam ou diminuem em 

relação ao perímetro da figura 1? 

f) Construir no geoplano 5 x 5 o polígono que tem o menor e o maior 

perímetro inteiro. Representá-lo e calcular seu perímetro.

g) Com quais números naturais é possível construir  um polígono de 

perímetro n no geoplano 5 x 5?



Atividade 6

Objetivos:

• Explorar os diferentes tipos de polígonos construídos.

• Calcular a área de  superfície plana, utilizando unidades de medidas 

padronizadas.

• Calcular o perímetro dos polígonos construídos.

a) Construir no geoplano os polígonos calculando suas áreas, considere 

um  quadradinho  unindo  os  quatro  pontos  mais  próximos  como 

unidade de área (não usar fórmulas). 

b) Construir no geoplano outros polígonos que tenham a mesma área 

dos  apresentados  a  seguir.  (Obs.  Este  exercício  conduz  a 



compreensão de que figuras de  formatos diferentes podem ter  a 

mesma área).

c) Construir no geoplano retângulos que tenham as medidas que estão 

especificadas na tabela e calcular suas áreas.

Figura 1 2 3 4 5 6 7
Medida do lado 

horizontal

4 3 4 1 3 3 3

Medida do lado 

vertical

2 4 3 4 2 1 3

Área do 

quadrilátero

d) Na imagem a seguir representa um geoplano no qual os pregos foram 

fixados de 1 cm em 1 cm. Observem as formas geométricas planas 

representadas pelos elásticos colocados nesse geoplano.  Encontre, 

em cada caso, o perímetro e a área da forma geométrica construída.



 

e) Construir a primeira letra do seu nome no geoplano e calcular a área 

que a letra ocupou.

Atividade 7

Objetivos:

• Reconhecer, representar e nomear segmento de reta;

• Identificar, representar e nomear ponto, reta e plano;

• Traçar retas paralelas, concorrentes, perpendiculares 



PONTOS: Os pregos do tabuleiro representam pontos.

 

RETAS: Una dois pregos com um elástico e imagine os dois se deslocando 

indefinidamente. A imagem é uma reta.

 

SEGMENTO DE RETAS: Unindo dois pregos com um elástico, tem-se uma 

parte da reta, limitada pelos mesmos, sendo um segmento de reta. Fixado 

um como origem, e não fixado o segundo, tem-se semi-reta. 

a) Construa retas, no geoplano,  com os elásticos, registrar na folha 

pontilhada. 

b) Represente no geoplano algumas  retas que passam por um ponto 

dado, com elásticos de cores diferentes. 

c) Indique  no geoplano segmentos de retas e represente no papel.

d) Reconheça semi-retas no geoplano e represente no papel pontilhado.

e) Tome duas  tiras  de  elástico de  cores  diferentes  e  represente no 

geoplano  duas  retas  coincidentes,  paralelas,  não  paralelas 

(concorrentes e perpendiculares). 

         Faça a representação  no papel. 

         Duas retas paralelas se interceptam? E não paralelas? 

f) Represente no geoplano uma reta e tome um ponto fora desta reta. 

Una este ponto aos diversos pontos da reta com elásticos de cores 

diferentes. Qual a distância do ponto à reta? 

         Represente no papel.  

Atividade 8

Objetivo:



• Identificar e classificar ângulos em figuras geométricas planas.

ÂNGULOS: Considere duas retas no geoplano superpostas (use elásticos de 

cores diferentes). Movimentando uma delas, obterá duas semi-retas 

com um ponto comum. 

1. Representar no papel as duas situações realizadas acima. 

2. Representar  no  papel  o  espaço percorrido  pelo  elástico  que  se 

movimenta. 

3. Desenhe triângulos, quadrados e retângulos no geoplano  utilizando

um elástico para cada lado.

a) Retire alguns elásticos das construções feitas anteriormente, 

deixando  apenas alguns  lados  que  se  tocam  num  vértice 

(lados consecutivos).

b) Quais ângulos foram conseguidos a partir de quadrados e de 

retângulos?  Estes  ângulos  são chamados de  ângulos  retos. 

Compare-os com o canto de uma folha de papel.

c) Quantos ângulos retos têm um retângulo?

d) Quantos ângulos retos têm um quadrado?

e) Quantos ângulos retos têm um triângulo?

f) Como  se  classificam os  ângulos  conseguidos  a  partir  dos 

triângulos?

4. Desenhe, no geoplano  uma figura com:

a) quatro lados e nenhum ângulo reto;

b) três lados e um ângulo reto;

c) três lados e um ângulo obtuso;

d) quatro lados e todos os ângulos agudos;

e) ângulos agudos apenas.

. 

Atividade 9

Objetivos:



• Desenhar triângulos e identificar seus vértices, lados e ângulos.

• Classificar triângulos de acordo com as medidas de seus ângulos.

• Classificar triângulos de acordo com as medidas de seus lados.

a) Represente no geoplano triângulos. Cada um registra no papel o seu. 

b) Reúna no quadro os diversos triângulos representados. 

c) Classifique-os quanto a lados.

d) Classifique-os quanto a ângulos.  

e) Obtenha com elásticos coloridos a semi-reta que une um vértice ao 

lado oposto de seu triângulo e represente no papel. Reúna no quadro 

as  diversas  representações obtidas  na  sala.  Questione: Como  se 

chama este segmento no triângulo? 

f) Formule o conceito de altura de um triângulo. Quais são os outros 

elementos de um triângulo? 

g) É possível obter um triângulo eqüilátero no geoplano retilíneo? 

h) Use o seu geoplano e represente triângulos isósceles em que o lado 

diferente mede 3 unidades e a altura mede, 4u, 3u, 2u, 1u. Isto é 

possível? Justifique. 

Atividade 10

Objetivos:

• Desenhar quadriláteros e identificar seus vértices, lados, ângulos e 

diagonais.

• Calcular perímetro e área dos polígonos construídos.

• Construir e identificar quadrilátero.;

• Classificar os quadriláteros.



           Utilizando o geoplano, construir e fazer o reconhecimento de 

quadriláteros,  suas  denominações,  seus  elementos,  perímetros,  áreas. 

Partindo do quadrado, do retângulo e do triângulo, fazer deformações de 

modo a obter outros quadriláteros. 

             Represente no papel pontilhado ou quadriculado cada figura e as 

deformações feitas.

Atividade 11

Objetivos:

• Identificar e classificar ângulos de formas geométricas planas.

• Construir figuras geométricas planas.

Desenhe no geoplano polígonos com: 

a) Três lados e um ângulo reto.

b) Cinco lados e três ângulos retos

c) Quatro lados e nenhum ângulo reto.

d) Quatro ângulos obtusos e dois ângulos retos.

Reproduza  as  figuras  construídas  no  geoplano  no  papel  pontilhado. 

Classifique as figuras e relacione suas propriedades.

Atividade 12



Objetivos:

• Conhecer a simetria das formas geométricas. 

• Perceber que o eixo de simetria divide a figura em partes 

semelhantes.

• Traçar figuras a partir do eixo de simetria.

No geoplano, complete a árvore de Natal:

Atividade 13

Objetivos:



• Perceber que o eixo de simetria divide a figura em partes 

semelhantes.

• Traçar figuras a partir do eixo de simetria.

• Desenhar figuras simétricas em relação a um eixo.

No geoplano , no papel pontilhado ou quadriculado, construa e complete a 

parte que falta nas figuras, a partir de seus eixos de simetria.

Atividade 14

Objetivo:



• Identificar a existência de eixos de simetria em figuras simétricas e 

determiná-los.

Procure o eixo de simetria da seguinte figura.
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9. Material Dourado



Fonte: arquivo próprio

10. Apresentação do Material

          O Material Dourado foi idealizado pela médica e educadora italiana 

Maria Montessori (1870 – 1952).

  Inicialmente o Material Dourado era conhecido como “Material de 

Contas  Douradas”,  porque  era  confeccionado  por  pequenas  contas 

amarelas.

          Segundo Lourenção(2005), havia contas soltas, que representavam 

as unidades, e dez contas colocadas numa haste de arame, a dezena (dez). 

A  barra  é  repetida  dez  vezes,  ligadas  entre  si,  formando  uma  peça 

quadrada, somando o total de cem, por fim, dez quadrados sobrepostos e 

ligados formando o bloco, somando mil. Ele foi modificado por um seguidor 

da educadora,  Lubienska de Lenval, que o construiu em madeira. Essas 

contas douradas acabaram se transformando em cubos que hoje formam o 

Material Dourado.

         O Material Dourado também pode ser confeccionado com papel 

quadriculado de um centímetro quadrado.

           O Material Dourado é formado por quatro peças:   

                                                                                              

Cubinho                   barra                                  placa 
cubo ou bloco



As primeiras atividades sistematizadas com o Material Dourado, ou 

sua  representação  em  papel,  têm  como  finalidade  fazer  com  que  o 

estudante perceba as relações entre as peças, compreenda o princípio de 

agrupamento, reagrupamento, trocas no Sistema de Numeração Decimal. 

Esse material pode colaborar muito  na  compreensão dos algoritmos da 

adição, da subtração, da multiplicação e da divisão.

            Para realizar operações com o material dourado, é sugerido a 

utilização do “cartaz valor lugar”, conhecido como ábaco de papel.

MILHAR CENTENA DEZENA UNIDADE

         Manipulando esse material, o estudante faz a relação quantitativa 

entre as peças.

                                                                                         

         1             10                      100                        1000

          O Material Dourado, também é  utilizado para compreender a 

representação decimal dos números racionais.

         

                                                                                                      0,001
      0,01             0,1                            1



           Segundo Gomes (2007), fazer uso do Material Dourado para se 

trabalhar  o  sistema decimal,  múltiplos  da  unidade  (dezena, centena e 

milhar) e submúltiplos da unidade (décimo, centésimo e milésimo), requer 

do professor uma boa compreensão da utilização do material.

As atividades trabalhadas com o Material Dourado proporcionam a 

exploração dos seguintes conteúdos matemáticos: 

• Sistema de Numeração Decimal 

• Representação decimal dos números racionais

• Números fracionários

• Operações aritméticas

• Volume

• Área

• Conceitos geométricos, e outros.

Com o Material Dourado, as relações numéricas são representadas de 

forma significativa. 

          O sistema de numeração que utilizamos é o sistema decimal, 

chamado assim porque a contagem é feita na base dez.

           O professor deve orientar o trabalho dos estudantes, levando-os a 

observarem  e  explorarem  todas  as  possibilidades  existentes de  serem 

trabalhadas sobre o conteúdo em questão.

           Quando se trabalha com qualquer tipo de material manipulável 

deve-se definir bem os objetivos que se pretende, para alcançá-los de forma 

significativa.



11. Atividades

Atividade 1

Objetivos:

• Tomar contato com o Material Dourado, de maneira livre, sem regras.

• Descobrir  as relações que há entre as peças do Material Dourado.

Durante  algum  tempo,  os  estudantes  brincam  com  o  material,fazendo 

construções  livres.  O  Material  Dourado  é  construído  de  maneira  a 

representar um sistema de agrupamento.  Sendo assim, muitas vezes os 

estudantes descobrem sozinhos, relações entre as peças.  

Atividade 2

FAZENDO TROCAS

Objetivos:

• Compreender as características do sistema decimal.

• Fazer agrupamentos de 10 em 10.

• Fazer reagrupamentos.

• Fazer trocas.

• Estimular o cálculo mental.



Modo de jogar:

 fazer agrupamentos de 10 em 10;

 fazer reagrupamentos;

 fazer trocas;

 estimular o cálculo mental.

a)  Para esta atividade, cada grupo deve ter um dado marcado de 4 a 9.

b)  Cada criança do grupo, na sua vez de jogar, lança o dado e retira para si 

a quantidade de cubinhos correspondente ao número que sair no dado. 

Veja bem: o número que sai no dado dá direito a retirar somente cubinhos. 

c)  Toda vez que uma criança juntar 10 cubinhos,  ela deve trocar os 10 

cubinhos por uma barra. E aí ela tem direito de jogar novamente. 

d)  Da  mesma maneira,  quando  tiver  10  barrinhas,  pode  trocar  as  10 

barrinhas por uma placa e então jogar novamente. 

e) O jogo termina, por exemplo, quando algum aluno consegue formar duas 

placas. 

 O professor então pergunta:

         - Quem ganhou o jogo?

         - Por quê? 

 Se houver dúvida, fazer as "destrocas". 

 O objetivo do jogo das trocas é a compreensão dos agrupamentos de 

dez em dez (dez unidades formam uma dezena, dez dezenas formam 

uma centena, etc.), característicos do sistema decimal. 

 A compreensão dos agrupamentos na base 10 é muito importante 

para o  real  entendimento das técnicas operatórias das operações 

fundamentais. 

 O fato de a troca ser premiada com o direito de jogar novamente 

aumenta a atenção da criança no jogo. Ao mesmo tempo, estimula 

seu cálculo mental. Ela começa a calcular mentalmente quanto falta 

para juntar 10, ou seja, quanto falta para que ela consiga fazer uma 

nova troca. 



                  - cada placa será destrocada por 10 barras; 

                  - cada barra será destrocada por 10 cubinhos. 

 Variações: 

            Pode-se jogar com dois dados e o aluno pega tantos cubinhos 

quanto for a             soma dos números que tirar dos dados. 

            Pode-se utilizar também uma roleta indicando de 1 a 9.

Atividade 3

Objetivos:

• Perceber as relações que há entre as peças do Material Dourado.

• Explorar conceitos geométricos

a) O professor sugere as seguintes montagens:

- uma barra;

- uma placa feita de barras;

- uma placa feita de cubinhos;

- um bloco feito de barras;

- um bloco feito de placas;

b) O professor estimula os alunos a obterem conclusões com perguntas 

como estas:

- Quantos cubinhos vão formar uma barra?

- E quantos formarão uma placa?

- Quantas barras preciso para formar uma placa?

c) Nesta atividade também é possível explorar conceitos geométricos, 

propondo desafios como estes:

- Vamos ver quem consegue montar um cubo com 8 cubinhos? É 



possível?

- E com 27? É possível? 

d) É importante também que  os alunos façam desenhos e anotações 

para registrar essas relações.

Atividade 4

Objetivo: 

• Relacionar cada grupo de peças ao seu valor numérico.

Utilizando o Material Dourado:

 

a)  O  professor  mostra,  cartões  com  números,  um  de  cada  vez.  Os 

estudantes devem mostrar as peças correspondentes, utilizando a menor 

quantidade delas. 

b)  O  professor  mostra  um  grupo  de  peças  e  os  alunos  escrevem  a 

quantidade correspondente.

Atividade 5

Objetivo: 



a) Trabalhar as operações com o Material Dourado, desenvolvendo a 

investigação,  desafios  e  explorações de  conceitos  e  idéias  pré-

estabelecidas.

Operações com o material dourado: adição

Reagrupando e trocando unidades:

a) Representar  o número 16 e depois o número 38 com o material 

dourado.

b) Juntar as quantidades, fazendo as trocas necessárias. 

c) Registrar no caderno o procedimento executado com o material. 

                          ábaco de papel                                   caderno

Apresente outras adições para os estudantes calcularem

24 + 39 =
18 + 12 =



231 + 83 =
172 + 127 =

Atividade 6

Objetivos: 

• Perceber as relações entre as peças do Material Dourado.

• Compreender as trocas no Sistema de Numeração Decimal.

a) Escreva um número qualquer no quadro, por exemplo, 120. Peça aos 

estudantes que separem as peças que acham necessárias para representá-

lo.

b) Escreva outro número 136, e diga à turma para representá-lo: 

     - usando cubinhos, barras e placas;

     - usando apenas barras e cubinhos;

     - usando só cubinhos.

c)  Escreva  outro  número,  vamos  dizer,  150,  e  peça  a  eles  que:

    - usem as peças (cubinhos, barras e placas) do material para descobrir de 

quantas maneiras diferentes eles podem representar esse número; 

    - digam em qual representação foi utilizado o maior número de peças; 

    - e em qual representação foi utilizado o menor número de peças.



Atividade 7

Objetivos: 

α) Introduzir ao aprendizado dos alunos a idéia de volume.

Um cubinho de 1cm3 tem a capacidade de 1ml. Diga quantos mililitros 

há em cada caso abaixo:

a) 1 cubinho

b) 10 cubinhos 

c) 20 cubinhos 

d) 100 cubinhos 

e) 119 cubinhos 
 
f) 1000 cubinhos 

Atividade 8 

Objetivos:

• Compor e decompor numerais a partir do material dourado. 

• Realizar operações solicitadas utilizando o Material Dourado.

Em grupo os alunos recebem peças do Material Dourado. 

O professor dita um número e cada  grupo faz a composição do mesmo 

(com as peças) sobre a carteira. Cada grupo registra os números que foram 

ditados e depois  realizam as operações que o professor solicitar. 



Atividade 9

Objetivos: 

• Trabalhar a interpretação geométrica da multiplicação.

Os estudantes recebem certa quantidade de cubinhos. Por exemplo, 

12. 

Vamos construir “muros” com 12 cubinhos.

Depois  de  construídos,  os  muros  deverão  receber  uma  escrita 

multiplicativa,(que já foi feita abaixo dos “muros”). Em seguida representar 

os muros no papel quadriculado, após preencher a tabela  abaixo:

Nº cubinhos

4 1x4 = 
4      

4x1 = 
4

2x2 = 
4

6
8 1x8 = 

8
8x1 = 
8

2x4 = 
8

4x2 = 
8

12
18



24

Atividade 10

Objetivo:

• Relacionar cada grupo de peças ao seu valor numérico.

Construa no caderno um quadro como este, usando números no lugar dos 

cubinhos, barra e placas.

                                        Fonte: BIGODE, Antonio J. L.; GIMENEZ, Joaquim, 
Matemática do Cotidiano & Suas    Conexões, 4ª série, 
São Paulo, FTD S.A, 2005.



Atividade 11

Objetivo:

α) Calcular volume por meio de contagem.

Dê os seguintes volumes:

Tomando como unidade o cubinho:

3 barras
2 barras e 4 cubinhos
3 placas e 6 barras
5 placas,7 barras e 3 cubinhos
4 blocos, 5 placas e 5 barras 
4 blocos, 3 placas, 2 barras e 1 cubinho

  

Tomando como unidade a barra:

3 barras
2 barras e 4 cubinhos
3 placas e 6 barras
5 placas,7 barras e 3 cubinhos
4 blocos, 5 placas e 5 barras 
4 blocos, 3 placas, 2 barras e 1 cubinho

Tomando como unidade a placa:

 
3 barras
2 barras e 4 cubinhos
3 placas e 6 barras
5 placas,7 barras e 3 cubinhos
4 blocos, 5 placas e 5 barras 
4 blocos, 3 placas, 2 barras e 1 cubinho

Tomando como unidade o bloco:

3 barras
2 barras e 4 cubinhos
3 placas e 6 barras
5 placas,7 barras e 3 cubinhos



4 blocos, 5 placas e 5 barras 
4 blocos, 3 placas, 2 barras e 1 cubinho

Atividade 12

Objetivos:

a) Compreender como a medida de superfície varia de acordo com a 

unidade de medida utilizada.

b) Fazer estimativas de áreas.

c) Determinar a área de uma região ou superfície, usando unidades não-

padronizadas. 

Para o exercício você vai precisar das peças abaixo, na quantidade indicada;

Unidade (cubinho) 25

Dezena (barra) 20

Centena (placa) 5

α) Usando o menor número possível de peças, monte, um de cada vez, 

quadrados de lados: 11 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 25 ; 26 ; 28



β) Complete  a  tabela  abaixo  à  medida  que  você  for  construindo  os 

quadrados: 

Número 
de placas

Número 
de barras

Número 
de 
cubinhos

Total de cubinhos da figura

lado 11 1 2 1 100 + (2 x 10) + 1 = 121
lado 16
lado 17
lado 18
lado 19
lado 25
lado 26
lado 28

Atividade 13

Objetivos:

a) Representar  frações  decimais  e  números  decimais  utilizando  o 

Material Dourado.

b) Ler corretamente frações e números decimais.

c) Relacionar forma fracionária com forma decimal.

Representa as figuras abaixo, usando fração decimal, número decimal e as 

escreva por extenso:

Considere o cubo como unidade

placa 1/10                      barra 1/100           cubo pequeno  1/1000
  

                     

                 __________________________________________



             __________________________________________

                  __________________________________________

                   __________________________________________

              __________________________________________

                    __________________________________________

Atividade 14

Objetivo:

• Representar números  decimais utilizando o Material Dourado.

Considerando o  cubo  como  unidade,  desenhe   as  peças  do  Material 

Dourado,  escrevendo-os  com  palavras  que  representam cada  um  dos 

números abaixo:

1,3

0,9

0,66

2,55

      

      



0,07

1,005
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12. Sólidos Geométricos

 
Fonte: arquivo próprio

13. Apresentação do Material

Geometria

            A Geometria surgiu desde os tempos mais remotos da vida do 

Homem, por isso, ela está profundamente ligada à sua vida, presente em 

toda parte, na arquitetura, nas artes, na natureza, auxiliando-o  a resolver 

os diversos problemas que poderá enfrentar no seu cotidiano.

            “Ter um   conhecimento básico de Geometria é importante para a 

pessoa no dia-a-dia, seja para se orientar,para se comunicar, para apreciar 

a beleza das formas na natureza e nas artes.” (Vidigal et al., 2002, p.33)

            Segundo Pires e  Gomes (2004), por meio  da investigação, 

experimentação e exploração de objetos do mundo físico que fazem parte 

do seu cotidiano e outros materiais específicos, os estudos de espaço e 

forma  acontecem, estimular  o  estudante  a  observar e  perceber  essas 

semelhanças e diferenças é importante.

            Ao estudar Geometria, desenvolve-se:

• o conhecimento do mundo real;

• o processamento e a interpretação visuais;

• o raciocínio lógico e dedutivo.



Sólidos Geométricos

            Diariamente temos contato com diferentes tipos de objetos, damos 

nomes, onde o significado matemático não é o mesmo, mas tem muito de 

comum.

            Chamamos sólidos todos os objetos que nos rodeiam, apresentam 

diversas formas e ocupam um lugar no espaço. Uns possuem superfícies 

planas -  poliedros, outros superfícies curvas – não poliedros.       

            “No estudo da forma dos corpos e das suas propriedades, a 

geometria reduz os corpos a conjuntos de pontos cujas posições relativas 

são invariáveis, com os quais constrói símbolos das mesmas formas, a que 

chama Sólidos Geométricos.” (SANTOS, NUNES, ROSA, 1999/2000).          

Os sólidos geométricos estão presentes no mundo que nos rodeia, apesar 
de por vezes , não nos apercebemos da sua existência. Através de formas 
e desenhos, eles estão cada vez mais acessível e presente no nosso dia-a-
dia,   desde  as  civilizações  mais  antigas,  em vários  exemplos  da  arte 
chinesa, egípcia, céltica e outras.
Na Natureza podemos encontrá-los nas suas diversas formas: desde,  por 
exemplo, os planetas e seus satélites aos cristais de quartzo, nas árvores, 
num favo de mel, e ainda numa simples concha .( LACERDA, 2003)

Sólidos Platônicos

            Sólidos Platônicos são poliedros regulares convexos.Existem apenas 

cinco: Tetraedro, Hexaedro (cubo), Octaedro, Dodecaedro, Icosaedro.

                                                                                      

Tetraedro                                                Hexaedro (cubo) 
Octaedro 

                            

Dodecaedro                                     Icosaedro

           Poliedros regulares são  aqueles poliedros que atendem ao mesmo 

tempo as seguintes condições:

a) todas as faces do poliedro são polígonos regulares entre si;

b) de cada vértice do poliedro parte o mesmo número de arestas.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Icosaedro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dodecaedro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Octaedro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hexaedro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tetraedro
http://pt.wikipedia.org/wiki/S?lidos_Plat?nicos
http://pt.wikipedia.org/wiki/S?lidos_Plat?nicos


                     Os cinco poliedros regulares convexos ficaram conhecidos na 

história como sólidos Platônicos.

             Platão faz associação dos cinco poliedros regulares com os cinco 

elementos da natureza:

 Tetraedro – Fogo

 Cubo – Terra

 Octaedro – Ar

 Icosaedro – Água

 Dodecaedro - Cosmos

            Em algumas atividades para desenvolvimento de raciocínio espacial 

os estudantes  planificam os sólidos, assim eles podem montar diferentes 

sólidos e, a partir daí, desenvolver vários exercícios de geometria espacial. 

Com o intuito de ajudar os estudantes, neste tipo de atividade, segue  em 

anexo no final do capítulo, planificações de alguns sólidos geométricos mais 

conhecidos.

Kit  Representações  de Sólidos Geométricos
(que fazem parte deste trabalho)

 pirâmide de base triangular

 pirâmide de base pentagonal

 pirâmide de base quadrada

 pirâmide de base hexagonal

 cilindro

 cone

 prisma reto triangular

 prisma reto de base retangular

 prisma reto de base pentagonal

 prisma reto de base quadrada

 prisma reto de base hexagonal



 hexaedro regular ou cubo

 tetraedro regular

 icosaedro regular

 dodecaedro regular

 octaedro regular

 prisma reto de base triangular

 prisma oblíquo de base quadrada

 esfera

           O professor deve orientar o trabalho dos estudantes, levando-os a 

observarem  e  explorarem  todas  as  possibilidades  existentes de  serem 

trabalhadas sobre o conteúdo em questão.

           Quando se trabalha com qualquer tipo de material manipulável deve-

se definir bem os objetivos que se pretende, para alcançá-los de forma 

significativa.

          

14. Atividades

Atividade 1



Objetivo: 

• Descobrir  características  dos  sólidos  geométricos  por  meio  de 

modelos que representem formas.

• Estabelecer a diferença entre poliedros e demais sólidos geométricos. 

• Identificar poliedros regulares e não regulares.

Material necessário para cada estudante: uma caixinha de papelão (pode 

ser de creme dental, sabonete, remédio etc.).

1)Como é feita uma representação de sólido?

Pede-se  às  crianças  que  escolham uma caixa  e  procurem abri-la 

totalmente, descolando as bordas sem rasgar.

A seguir, estender a caixa aberta sobre a carteira e observar bem as 

suas partes: o que é que as separa uma da outra? (Uma dobra.)

Montar a caixa novamente sem colar as bordas.

Desmontar a caixa, e montá-la novamente “pelo avesso”, sem colar 

as bordas. Quais partes poderiam ser retiradas sem alterar a forma da 

caixa? (As abas.)

Recortar as partes supérfluas.  Montar a caixa, usando fita adesiva 

(durex) para fixar as partes. 

Temos um conjunto de representações de sólidos geométricos. Vamos 

separá-los em dois grupos utilizando para isso algum critério. Ex.: cor, 

forma, tipo de superfície etc.

Vamos  novamente  separar  esse  conjunto  em  dois  grupos,  mas 

utilizando  um  critério bem  definido:  no  grupo  A,  devem ficar  as 

representações de sólidos que têm a superfície como a do cubo e no 

grupo B, os demais.



Que sólidos você tem no grupo B? Qual a sua característica? Sua 

superfície é _____________________  e esses sólidos recebem o nome de 

__________________________________  ou ___________________ .

Vamos trabalhar novamente com a representação de sólidos de superfície 

plana.

α) Estes recebem o nome de ________________ .

β) Escolha uma das representações de sólido e experimente de quantos 

modos diferentes podemos apoiá-lo sobre a carteira.

χ) Faça o mesmo com outras representações de sólidos geométricos.

δ) Ao que apoiamos sobre a carteira damos o nome de _____________ .

ε) Quando a representação de sólido é composta de faces congruentes, 

recebe o nome de _________________________ . Caso contrário, trata-se 

de um poliedro irregular.

φ) Os  poliedros  regulares  são  apenas  cinco,  e  seus  nomes  estão 

relacionados com  o  número  de  faces.  Agora,  vamos completar a 

tabela abaixo, de acordo com o número de faces de cada um destes 

sólidos.

Número de faces Nome do poliedro regular
4
6
8
12
20

γ) Os poliedros irregulares são classificados em duas categorias: ou 

são_____________________________  ou ___________________ .

Atividade 2



Objetivos:

a) Classificar  e  identificar  sólidos  geométricos,  poliedros  e  corpos 

redondos.

b) Classificar embalagens de acordo com as semelhanças e diferenças 

entre elas.

c) Relacionar os sólidos geométricos com objetos usuais do cotidiano.

Material necessário:

Embalagens diversas (caixas vazias de fósforo, de creme dental, sapato, 

sabonete, frascos, copos de iogurte, copinhos de café, etc.).

Iniciar o estudo de sólidos geométricos com o uso de sucatas, as crianças 

devem se reunir em grupos e classificar as embalagens de acordo com as 

semelhanças e diferenças entre elas.

O professor fará, então, o papel de questionador, instigando seus alunos a 

se  expressarem  da  forma  mais  clara  possível  e  levantando  outras 

possibilidades de separação das embalagens.

Podem ser feitas perguntas como:

a) Que outras coisas existem nesta sala que poderiam fazer parte deste 

grupo? 

b) Qual destes objetos pode parar sobre a superfície independente da 

posição que o colocamos? 

c) Quais deles rolam? 

d) Quais têm uma só ponta? 

e) Quais são arredondados? Quais não são? 

f) Com que sólidos estas embalagem se parecem? 

g) Observar, quantas arestas? Quantas faces e quantos vértices têm a 

embalagem? 



Atividade 3

Objetivos:

Relacionar os sólidos geométricos com objetos usuais do cotidiano.

Construir representações de sólidos geométricos.

Classificar e identificar sólidos geométricos.

Identificar poliedros regulares e sua planificação

A atividade deve ser feita em grupos de 3 a 4 estudante.

a) Copie  planificações de  sólidos geométricos conforme consta no 

anexo,  recorte,  dobre,  cole  e  construa  representações de  sólidos. 

Escreva em cada objeto o nome correspondente. 

b)  Distribua,  em  grupos,  as  representações de  sólidos  que  você 

montou,  de  maneira  que  em  cada  grupo  eles  tenham  uma 

característica em comum.

c) Explique e anote qual foi o critério usado para essa distribuição e 

discuta com seus colegas. 

d) Observe os sólidos montados por você e, se conhecer algum objeto 

que tenha a  forma parecida com a desses sólidos, anote em seu 

caderno os nomes deles.  

Atividade 4

Objetivos:



α) Classificar  e  identificar  sólidos  geométricos,  poliedros  e  corpos 

redondos.

β) Distinguir  sólidos  geométricos  que  rolam em algumas posições e 

sólidos geométricos que não rolam.

Apóie uma das pirâmides numa mesa, em qualquer posição, e responda às 

perguntas no seu caderno.

a) Na posição em que você colocou essa pirâmide, ela rola?

b) Em alguma outra posição ela pode rolar?

c) Dos sólidos que você tem, quais podem rolar em alguma posição?

d) Separe  os  sólidos em dois  grupos: um dos sólidos que rolam em 

alguma posição e outro dos que não rolam em nenhuma posição.

Atividade 5

Objetivos:

a) Reconhecer as características de um poliedro.

b) Distinguir  representações  de  sólidos  geométricos que  rolam  em 

algumas posições e representações de sólidos geométricos que não 

rolam.

Observe os sólidos geométricos e responda:



a) Quais são os sólidos que têm 6 partes planas?

b) Quais são os sólidos formados apenas por partes planas?

c) Quantas partes planas tem o tetraedro?

d) Quantas partes planas tem o cone?

e) Qual é a forma das partes planas do cilindro?

f) O cilindro rola em alguma posição?

g) Você conhece algum objeto que rola em qualquer posição?

Atividade 6 

Objetivo:

a) explorar os sólidos geométricos e suas propriedades.

1)Conhecendo as Formas

Neste segmento, o estudante será instigado a ver e analisar as diversas 

formas de sólidos geométricos disponíveis. 

• Qual a aparência das formas? 

• Quais as diferenças entre as formas? 

• Encontre duas formas parecidas. 

• Encontre duas formas diferentes. Explique porque elas são diferentes.

2)Estudando as Formas



Nesta parte o estudante verificará quantos lados, faces, arestas e ângulos 

existem em cada sólido. 

• Que forma tem cada face do sólido? 

• Quantos lados tem cada face? 

• Quantas faces cada sólido tem? Todas elas são parecidas? 

• Quantas arestas o sólido possui. Explique como você achou este 

número. 

• Sua suposição casou com sua contagem das arestas? 

• Quantos ângulos existem? 

3)Construindo um Sólido

Nesta parte os estudantes deverão tentar construir  um ou mais sólidos 

usando  os  materiais  disponíveis  em  sala  de  aula,  com  o  objetivo  de 

manipular fisicamente os materiais e as formas. 

4)Desenhando uma planta

Na  parte  final  da  atividade  os  estudantes  deverão planificar  o  sólido 

construído no exercício anterior desenhando uma rede de nós e arestas que 

representarão o sólido em 2 dimensões. Isto é, uma planificação do sólido. 

Atividade 7

Objetivo:

a) Identificar faces, arestas e vértices de prismas e pirâmides.

b) Verificar  a relação existente entre os poliedros.



c) Reconhecer as características de um poliedro.  

d) Reconhecer e classificar poliedros de acordo com o número de faces, 

arestas e vértices que possuem.

Observe os sólidos geométricos e complete a tabela:

Vértice

s

Faces Aresta

s

Arestas 

em 

cada 

vértice 

da base

Nº de 

lados do 

polígono 

da base

Cubo

Paralelepípedo

Prisma de b. retangular

Prisma de b. pentagonal

Prisma de b. hexagonal

Pirâmide de b. triangular

Pirâmide de b. quadrada

Pirâmide de b. pentagonal

Observando a tabela, compare o número de lados do polígono da base com:

a) O total de vértices do prisma;



b) O total de faces do prisma;

c) O total de arestas;

d) O que se pode dizer a respeito do número de arestas que se 

encontram em cada vértice?

e) O total de vértices da pirâmide;

f) O total de faces da pirâmide;

g) O total de arestas;

h) O que se pode dizer a respeito do número de arestas que se 

encontram em cada vértice?

i) Descubra se há alguma propriedade numérica válida para todos eles.

Atividade 8

Objetivo:

a) Identificar as diferenças e semelhanças entre o cubo e a pirâmide 

de base quadrada.

Identifique as diferenças e semelhanças do cubo e da pirâmide na base 

quadrada.

 

 Atividade 9



Objetivo:

• Identificar diferentes  planificações  de  sólidos geométricos.

Pedir  para  que  os  alunos  desmontem  caixas,  e  montem  novamente, 

observando  sua  planificação,  buscando  reconhecer  as  partes  que  as 

compõem.

Represente sólidos geométricos e suas respectivas planificações.

Atividade 10

Objetivos:

a) Identificar e relacionar os poliedros de Platão

b) Reconhecer os elementos dos poliedros platônicos.

c) Conceituar poliedros platônicos.

d) Identificar poliedros regulares e sua planificação.

Identifique, construa  poliedros de Platão e complete a tabela abaixo:



Poliedros 

de

 Platão

Total de 

vértices 

(V)

Total de

 arestas

(A)

Total de 

faces

(F)

Todas as 

suas faces

De todos 

os seus 

vértices 

partem
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16. Planificações de Sólidos Geométricos

pirâmide de base triangular

pirâmide de base pentagonal



pirâmide de base quadrada

pirâmide de base hexagonal



cilindro

cone

prisma reto triangular

prisma reto de base retangular



prisma reto de base pentagonal

prisma reto de base quadrada

prisma reto de base hexagonal



hexaedro regular ou cubo

tetraedro regular

                                                icosaedro regular

dodecaedro regular

octaedro regular

prisma reto de base triangular
(base triangulo escaleno)



prisma oblíquo de base quadrada

17. Jogos

Não  há  homens  mais  inteligentes  do  que 
aqueles que são capazes de inventar jogos. É aí 
que seu espírito se manifesta mais livremente. 
Seria desejável que existisse um curso inteiro 
de jogos tratados matematicamente. 
                                                                Leibniz

, 1715  

                       

18. O uso de jogos no ensino de Matemática

           A utilização dos jogos matemáticos como recurso didático é uma das 

tendências da Educação Matemática.



          “A variedade de jogos e sua manipulação em sala de aula são 

elementos estimuladores do desenvolvimento do aluno.” (PIRES, GOMES, 

KOCH, 2006, p.191)

          Os jogos podem ser usados como uma alternativa metodológica na 

sala de aula,  é  uma atividade de aprendizagem, é  um recurso didático 

manipulável, isso se justifica por alguns fatores, como:

 favorece a criatividade, 

 desenvolve a busca de novas estratégias de solução,

 promove a iniciativa,

 aprimora a organização do pensamento,

 estimula a capacidade de comunicação,

 o  estudante constrói  o  seu  conhecimento  na  interação com  os 

colegas,  elemento  que  contribui  para  que  ocorra  aprendizagem 

significativa.

          Quando o professor utiliza jogos como recurso didático, o mesmo 

deve ser escolhido e preparado com cuidado para que o estudante adquira 

conceitos matemáticos relevantes, devendo ser explorado todo o processo 

de solução, registros, discussões sobre possíveis caminhos que surgirem. 

Ele não deve ser usado somente para recreação durante o processo de 

ensino-aprendizagem, mas  como facilitador,  colaborando para  que  seja 

trabalhada as  dificuldades apresentadas pelos estudantes em relação a 

determinados conteúdos matemáticos.

            Segundo Motokane (2004), os jogos contribuem de maneira eficaz 

na  construção  do  conhecimento  matemático,  mas  se  planejado 

corretamente.

          Um dos objetivos do uso dos jogos no ensino da matemática é 

despertar no estudante o gosto de aprender essa disciplina por meio de um 

processo interessante e divertido.

           De acordo com Motokane (2004), três aspectos justificam os jogos na 

sala de aula, são estes: o caráter lúdico, o desenvolvimento de técnicas 

intelectuais e a formação de relações sociais.



           Os jogos também podem ser  aproveitados para introduzir, 

amadurecer e preparar o estudante para aprofundar os itens já trabalhados. 

Outro motivo para a introdução de jogos nas aulas de matemática é 
a possibilidade de diminuir bloqueios apresentados por muitos de 
nossos alunos que temem a Matemática e sentem-se incapacitados 
para aprendê-la. Dentro da situação de jogo, onde é impossível uma 
atitude passiva e a motivação é grande, notamos que, ao mesmo 
tempo em que estes alunos falam Matemática, apresentam também 
um melhor  desempenho e  atitudes  mais  positivas  frente  a  seus 
processos de aprendizagem.  (Borin,1996,p.9)

           

          Quanto às regras, os jogos trabalhados em sala de aula estão 

classificados em três tipos, segundo Brenelli, 1996:

 Jogos  estratégicos,  são  trabalhadas  as  habilidades  que 

formam o raciocínio lógico,

 Jogos  de  treinamento,  utilizados  para  reforço  de  um 

determinado conteúdo, quando necessário.

 Jogos geométricos, desenvolve a habilidade de observação e 

o pensamento lógico. Podemos trabalhar figuras geométricas, 

semelhança de figuras ângulos e polígonos. 

          “O jogo pode ser usado como instrumento de avaliação. Ao jogar,os 

alunos  demonstram  naturalmente  suas  dificuldades,  o  que  ajuda  no 

diagnóstico,  e,  assim,  na  avaliação  da  aprendizagem.”  (BONJORNO  & 

AYRTON, 2006, p.10)

Segundo Motokane (2004), o trabalho com jogos matemáticos em sala 

de aula nos traz alguns benefícios:

• conseguimos detectar os alunos que estão com dificuldades reais; 

• o aluno demonstra para seus colegas e professores se o assunto foi 

bem assimilado; 

• existe  uma competição entre  os  jogadores  e  os  adversários, pois 

almejam vencer e par isso aperfeiçoam-se e ultrapassam seus limites; 

• durante o desenrolar de um jogo, observamos que o aluno se torna 

mais crítico, alerta e confiante, expressando o que pensa, elaborando 



perguntas e tirando conclusões sem necessidade da interferência ou 

aprovação do professor; 

• não existe o medo de errar,  pois o erro é considerado um degrau 

necessário para se chegar a uma resposta correta; 

• o aluno se empolga com o clima de uma aula diferente, o que faz com 

que aprenda sem perceber. 

É  necessário  ter  alguns  cuidados  ao  escolher  os  jogos  a  serem 

aplicados:

• não tornar o jogo algo obrigatório; 

• escolher  jogos  em  que  o  fator  sorte  não  interfira  nas  jogadas, 

permitindo que vença aquele que descobrir as melhores estratégias; 

• utilizar  atividades  que  envolvam  dois  ou  mais  alunos,  para 

oportunizar a interação social; 

• estabelecer regras, que podem ou não ser modificadas no decorrer de 

uma rodada; 

• trabalhar  a  frustração  pela  derrota  na  criança,  no  sentido  de 

minimizá-la; 

• estudar o jogo antes de aplicá-lo (o que só é possível, jogando).

“Os jogos sempre motivam muito mais as crianças do que listas de 

exercícios. O ensino de Matemática pode ser melhorado e tornar-se mais 

prazeroso por meio destes jogos.” .”(PIRES,GOMES,KOCH, 2006, p. 193)

          O professor deve orientar o trabalho dos estudantes, levando-os a 

observarem  e  explorarem  todas  as  possibilidades  existentes de  serem 

trabalhadas sobre o conteúdo em questão.

           Quando se trabalha com qualquer tipo de material manipulável deve-

se definir bem os objetivos que se pretende, para alcançá-los de forma 

significativa.

          

19. Alguns JOGOS



         

Jogo 1

Jogo do nunca dez com Material Dourado
Fonte:http://www.seed.pr.gov.br/portals/portal/cadernospedagogico

Objetivos:

• Compreender as características do sistema decimal.

• Compreender o sistema numérico decimal.

• Fazer agrupamentos de 10 em 10.

• Fazer reagrupamentos.

• Fazer trocas.

• Estimular o cálculo mental.

 Destinado para estudantes da 5ª série do Ensino Fundamental e 
da EJA – Fase II.

Modo de jogar:

O grupo decide quem inicia o jogo.

Cada aluno, na sua vez de jogar, lança o(s) dado(s) e retira a quantidade de 

cubinhos ou quadradinhos conforme a quantidade que saiu no dado.

Quando o jogador conseguir mais do que dez cubinhos ou quadradinhos, 

deve trocá-los por uma barra ou tira.

Quando o jogador conseguir dez tiras, deve trocá-las por uma placa.

Vence o  jogador  que conseguir primeiro,  dez placas ou  um número  de 

placas, antecipadamente, combinado.

Como variação, pode-se combinar um tempo determinado para jogar.

Nesta variação ganha o jogador que tiver obtido maior número de barras ou 

tiras e cubinhos ou quadradinhos.

http://www.seed.pr.gov.br/portals/portal/cadernospedagogico


 Jogo 2

O Jogo das Expressões Numéricas (Fracionário)
(Publicada por   Emília Helena     em   Domingo, Novembro 25, 2007  )  

 
Fonte:  O   Jogo   na   Matemática  http://wwwdescobertamat.blogspot.com/  

Objetivo:

• Fazer a correspondência do valor da fração com a representação 

parte-todo.

• Aplicar as regras de propriedade.

• Desenvolver o cálculo mental. 

 Destinado para estudantes da 5ª série do Ensino Fundamental e 
da EJA – Fase II.

http://wwwdescobertamat.blogspot.com/
http://wwwdescobertamat.blogspot.com/
http://wwwdescobertamat.blogspot.com/2007/11/o-jogo-das-expresses-numricas.html


Regras:

1. Cada jogador retira 7 peças.

2. Inicia o jogo quem tiver uma figura e uma fração 

correspondente de menos valor.

3. Joga a seguir quem se encontra a direita do primeiro jogador, 

colocando a sua peça a partir da primeira peça.

4. Quando não houver mais peças no monte, “passa” a vez ao 

jogador seguinte.

5. Ganha quem conseguir colocar primeiro todas as peças que 

possui.

6. Número de jogadores: 2 a 4.

 Jogo 3

Dominó matemático: Números decimais
(Fonte: Actividades/Exercícios Jogos http://www.ajudaalunos.com/exercicios.htm)

Objetivo:

• identificar  o  correspondente da  linguagem escrita  com  seu  valor 

numérico utilizando números decimais.

http://Actividades/Exerc?cios


 Destinado para estudantes da 5ª série do Ensino Fundamental e 

da EJA – Fase II.

Fonte: Actividades/Exercícios Jogos http://www.ajudaalunos.com/exercicios.htm

Número de participantes:

- 5 jogadores no máximo.

- 2 jogadores no mínimo

Regras do jogo:

1. Viram-se as peças todas e misturam-se.

2. Cada  jogador  tira  duas  peças,  deixando  as  restantes  na  mesa, 

voltadas para baixo e em monte.

3. Tira-se à sorte a ordem dos jogadores, e o 1º coloca na mesa, voltada 

para cima, uma das suas peças.

4. O 2º jogador tem que procurar nas suas peças, um número ou uma 

leitura de número, que representa uma das partes da peça colocada 

na mesa pela primeira vez.Se não encontrar vai ao monte e tira, uma 

http://www.ajudaalunos.com/exercicios.htm
http://Actividades/Exerc?cios


a uma, as peças que precisar até  descobrir. Logo que a encontre 

deve colocar a peça no jogo, de acordo com as regras do dominó. 

5. Os  jogadores  seguintes  procedem de  igual  maneira,  procurando 

qualquer dos números representados nos lados livres das peças.

6. Quando deixar de haver monte e o jogador não tiver nenhum dos 

números, fica sem jogar, aguardando a sua vez depois.

7. Quando um dos jogadores se enganar nos cálculos e, por isso, colocar 

uma peça no sítio errado, recolhe-a e fica uma vez sem jogar.

8. Ganha o jogador que primeiro se livrar de todas as peças.

 Jogo 4

TIRAS DE PROPRIEDADES
Fonte:http://www.unimesp.edu.br/arquivos/mat/tcc06/Artigo_Geisa_Feltrin_Santana.pdf

(Geisa Feltrin Santana UNIMESP – Centro Universitário Metropolitano de São Paulo.Novembro/2006)

Objetivo:

• Reconhecer as propriedades geométricas simples de figuras relativas 

a: ângulos, lados de polígonos, paralelismo e perpendicularismo.

• Desenvolver a linguagem geométrica relativa à geometria plana.

• Observar e analisar figuras geométricas planas.

• Trabalhar em equipe e cooperar mutuamente.



 Destinado para estudantes da 5ª série do Ensino Fundamental e 

da EJA – Fase II.

Composição:

Tiras de propriedades em papel sulfite.

Figuras geométricas desenhadas em cartolina.

Tiras de propriedades feitas em cartolina.

Número de participantes: Grupos de 3 (três) ou 4 (quatro) jogadores.

Como Jogar:

a) As tiras são embaralhadas e cada jogador pega 6 tiras (o número de tiras 

pode ser maior, se houver o suficiente);

b) Uma figura é sorteada, e cada jogador seleciona entre suas tiras aquelas 

que  correspondem  a  propriedades da  figura.  Cada tira  de  propriedade 

selecionada representa um ponto para o jogador;

c) Nova figura é selecionada e é feita nova distribuição das tiras. Isso pode 

se repetir de 8 a 10 vezes;

d) O ganhador é aquele que ao final tiver o maior número de pontos.

Tiras de Propriedades

3 LADOS 
4 LADOS
5 LADOS 
6 LADOS
3 ÂNGULOS 
4 ÂNGULOS
5 ÂNGULOS 
6 ÂNGULOS
1 PAR DE LADOS IGUAIS 



2 PARES DE LADOS IGUAIS
3 LADOS IGUAIS 
4 LADOS IGUAIS
5 LADOS IGUAIS 
6 LADOS IGUAIS
TODOS OS LADOS IGUAIS
2 LADOS DIFERENTES 
3 LADOS DIFERENTES
4 LADOS DIFERENTES 
5 LADOS DIFERENTES
6 LADOS DIFERENTES
TODOS OS LADOS DIFERENTES
2 ÂNGULOS IGUAIS
3 ÂNGULOS IGUAIS
4 ÂNGULOS IGUAIS 
5 ÂNGULOS IGUAIS
6 ÂNGULOS IGUAIS 
TODOS OS ÂNGULOS IGUAIS
2 ÂNGULOS DIFERENTES 
3 ÂNGULOS DIFERENTES
4 ÂNGULOS DIFERENTES
5 ÂNGULOS DIFERENTES
6 ÂNGULOS DIFERENTES 
TODOS OS ÂNGULOS DIFERENTES
1 ÂNGULO RETO
2 ÂNGULOS RETOS
4 ÂNGULOS RETOS
NENHUM ÂNGULO RETO

Formas Geométricas



Jogo 5

CONSTRUINDO POLINÔMIOS
(Material pesquisado pelas assessoras pedagógicas: Adriana Zini, Marinês F.da Silva e 

Teresinha M.M. Salvador.)

Objetivos: 

• Desenvolver  raciocínio, ação rápida e pensamento lógico.

• Oportunizar  contato  com   operações  de  Polinômios  de  modo 

divertido.

• Vivenciar momentos de descontração e alegria e assim adquirir o 

gosto pela matemática.

 Destinado para estudantes da 7ª série do Ensino Fundamental e 
da EJA – Fase II.



Materiais:

 6 peças quadradas 8cm x 8cm vermelhas e  6 peças quadradas 8cm x 

8cm azuis,

  6 peças quadradas 2cm x 2cm vermelhas e  6 peças quadradas 2cm 

x 2cm azuis, 6 peças retangulares 2cm x 8cm vermelhas e 6 peças 

retangulares 2cm x 8cm azuis.

 1 dado comum e um dado com a representação de cada peça.

 Tabela para registros

Jogadores:

 A turma deve ser organizada em grupos com o mesmo número de alunos e 

cada grupo recebe a quantidade de material relacionado para o jogo.

Modo de jogar: 

a) Apresentar o material relembrando os conceitos de área do quadrado e 

do retângulo.

b) Convencionar que o quadrado maior tem lado x e o quadrado menor tem 

lado y. Assim os alunos irão deduzir as áreas x² (para o quadrado maior), y² 

(para o quadrado menor) e xy (para os retângulos).

c)  Convencionar  também  que  as  peças  azuis  representarão  valores 

positivos, e as vermelhas valores negativos.

d)  Em cada rodada será designado um aluno de um grupo que deverá 

lançar os dados por três vezes. O dado comum indicará o número de peças 

que se deverá pegar e o outro dado o tipo de peça.

e) A partir dos lances cada um representa as formas e a expressão algébrica 

construída. O primeiro grupo que acertar fará a representação na tabela e 

marcará 1 ponto. 

d) Vencerá o grupo que marcar mais pontos.



f) O professor poderá fazer perguntas sobre o número de termos obtidos 

para classificação dos polinômios.

Jogo 6

CONSTRUINDO A ADIÇÃO DE POLINÔMIOS

(Material pesquisado pelas assessoras pedagógicas: Adriana Zini, Marinês F.da Silva e 

Teresinha M.M. Salvador.)

Objetivos: 

• Desenvolver  raciocínio, ação rápida e pensamento lógico.

• Oportunizar  contato  com   operações  de  Polinômios  de  modo 

divertido.

• Vivenciar momentos de descontração e alegria e assim adquirir o 

gosto pela matemática.

 Destinado para estudantes da 7ª série do Ensino Fundamental e 

da EJA – Fase II.

Materiais: 

 As mesmas peças do jogo Construindo Polinômios.

 Tabela para registros

Modo de jogar:

a) Os grupos constroem, com as peças, alguns polinômios, por exemplo:



A)2x² - 3xy + y²                                C) – x² - 5xy

B)x² + 2xy – 4y²                                D) – 4x² - 2y²

b) Depois, o professor monta uma tabela no quadro e coloca uma operação 

de cada vez para que os grupos realizem dando a resposta algebricamente.

c) O primeiro grupo que acertar fará a representação na tabela e marcará 1 

ponto.

d) Vencerá a equipe que fizer mais pontos.

Modelo de tabela:

OPERAÇÃO RESULTADO ALGÉBRICO
A + B 3x² – xy - 3y²
C + A
A - C
B – D

Jogo 7

CONSTRUINDO A MULTIPLICAÇÃO DE POLINÔMIOS

Objetivos: 

• Desenvolver  raciocínio, ação rápida e pensamento lógico.

• Oportunizar  contato  com   operações  de  Polinômios  de  modo 

divertido.

• Vivenciar momentos de descontração e alegria e assim adquirir o 

gosto pela matemática.



 Destinado para estudantes da 7ª série do Ensino Fundamental e 

da EJA – Fase II.

Materiais: 

 As mesmas peças do jogo Construindo Polinômios

 Tabela para registros

 Fichas com monômios, binômios e trinômios

Modo de jogar:

a) O professor orienta os grupos em relação ao modo que eles deverão 

construir os retângulos dando um exemplo. 

b) Depois chama dois componentes para sortear cada um uma ficha com 

um polinômio que determinara a base e a altura do retângulo. 

c) O grupo que construir primeiro a representação geométrica dessa figura 

e o resultado algébrico da Área = b x h, fará o registro na tabela do quadro 

e marcará 1 ponto.

d) Vencerá a equipe que marcar mais pontos.

Modelo das fichas com polinômios

Para o jogo de construção, podemos usar apenas termos positivos para não 

confundir os alunos com as regras de sinais, introduzimos os termos 

negativos apenas na forma algébrica.

Exemplo de jogada: a) Construir um retângulo que meça x + 2y por x e 

depois calcular a sua área.



(Material pesquisado pelas assessoras pedagógicas: Adriana Zini, Marinês F.da Silva e 

Teresinha M.M. Salvador.)

Jogo 8

Baralho Matemático   -   Conjunto Z

Objetivos:

• Oportunizar contato com as quatro operações de Números Inteiros 

Relativos de modo divertido.

• Desenvolver  raciocínio, ação rápida e pensamento lógico.

• Vivenciar momentos de descontração e alegria e assim adquirir o 

gosto pela matemática.

 Destinado para estudantes da 6ª série do Ensino Fundamental e 

da EJA – Fase II.

Material:

 48 cartas - 24 com operações desejadas e 24 com os resultados.



Em cartolina recortam-se 48 cartas para cada grupo de três ou quatro 

jogadores: 24 com as operações desejadas e 24 com os resultados. Para 

as séries iniciais, as operações serão de adição e de subtração. Para as 

séries  mais  adiantadas,  as  cartas  poderão  conter  operações  de 

multiplicação e  divisão,  mais  simples  ou  mais  complexas,  bem como 

outros conceitos matemáticos, dependendo das condições da turma.

Procedimentos:

a) No centro da mesa, colocam-se as 24 cartas, viradas para baixo, em 

forma de monte, contendo os resultados. 

b) As outras 24 cartas contendo as operações serão divididas entre os 

participantes . 

c) Cada aluno desvira uma carta da mesa. Encontrando a resposta certa 

para uma das cartas que tem na mão, forma com ela um par e ganha um 

ponto, se a resposta não corresponder a nenhuma das operações contidas 

em suas cartas, recoloca a carta no centro da mesa, com o resultado para 

baixo, reiniciando, desse modo, um segundo monte, e passa a vez para o 

companheiro.

d) Se o aluno comprar a carta com o resultado 8, por exemplo, e formar 

um conjunto com a carta 11 – 4, o resultado estará errado e ele perderá 

um ponto.

e) A conferência dos resultados e a marcação dos pontos será feita numa 

ficha, pelos próprios alunos.

Observações:



 É preciso cuidar para que haja só um resultado correto para cada 

carta, e as 24 operações deverão ter resultados diferenciados.

 É  oportuno  lembrar  também  que  deve  haver  rodízio  entre  os 

participantes dos vários grupos, a fim de que todos possam jogar 

realizando tantas operações diferentes quanto forem os baralhos dos 

diferentes grupos. Outra variante é que o jogo seja disputado em 

duplas.

 Os baralhos deverão ser diferentes entre si. Desta forma, a simples 

troca  de  cartas  entre  os  grupos  garantirá  um  jogo  novo  e 

estimulante.

Baralho Matemático   -   Conjunto Z

+5 - 4 = + 3 - 2 + 8 = + 12



Operações (adição 
algébrica)

Resultados

1) +5 – 4 =

2) – 3 + 5 =

3) – 7 + 10 =

4) +9 – 5 =

5) +1 +4 =

6) – 2 + 8 =

7) – 3 + 10 =

8) + 5+3 =

9) – 1 + 10 =

10) – 2 + 12 =

11) + 13 – 2 =

12) – 8 + 20

13) – 5 + 4 =

14) + 3 – 5 =

15) + 7 – 10 =

16) – 9 + 5 =

17) – 1 – 4 =

18) + 2 – 8 =

19) + 3 – 10 =

20) – 5 – 3 =

21) + 1 – 10 =

22) + 2 – 12 =

23) – 13 + 2 =

24) + 8 – 20 =

1) +1

2) +2

3) +3

4) +4

5) +5

6) +6

7) +7

8) +8

9) +9

10) +10

11) +11

12) +12

13) – 1

14) – 2

15) – 3

16) – 4

17) – 5

18) – 6

19) – 7

20) – 8

21) – 9

22) – 10

23) – 11

24) – 12



Operações (quatro 
operações)

Resultados

1)(–14) : (–7) 
=

2)(–20) : (– 5) 
=

3)(–12) : (–2) 
=

4)(+16) : (+2) 
=

5) +13 – 3 =

6)(+4) . (+3) 
=

7) – 6+20 =

8) + 8+8 =

9)(+6) . (+3) 
=

10)(–4) . (–5) 
=

11) –2+24 =

12)(–3) . (–8) 
=

13)(+18) : (–9)=

14)(–12) : (+3) 
=

15) (–24) : 
(+4)=

16)(–32) : (+4) 
=

17) – 8 – 2 =

18) (+2) . (–6) =

19) + 6 – 20 =

20) – 18 + 2 =

21)(–9) . (+2) =

22)(+2) . (–10) 
=

23) –10 – 12 =

24) (+6) . (–4) =

1) +2

2) +4

3) +6

4) +8

5) +10

6) +12

7) +14

8) +16

9) +18

10) +20

11) +22

12) +24

13) – 2

14) – 4

15) – 6

16) – 8

17) – 10

18) – 12

19) – 14

20) – 16 
21) – 18

22) – 20

23) – 22

24) – 24



Participantes Pontos Ganhos Pontos Perdidos Total
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