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Introdução

Este plano de trabalho terá duas etapas: a primeira contemplará as
atividades referentes aos conceitos primitivos de Geometria Espacial, as
relações entre as retas num mesmo plano e em planos distintos, a
segunda relacionará os poliedros e suas planificações bem como as
regularidades que levam à relação de Euler.
A elaboração se dará com o intuito de fazer com que o aluno
consiga construir o conhecimento sobre Geometria Espacial e de Posição,
bem como possa perceber a aplicação deste na solução de situações do
seu dia-a-dia.
Diante das dificuldades de compreensão sobre a visualização
espacial, se faz necessário fazer uso de softwares de Geometria Dinâmica
, bem como realizar atividades manuais de recorte e montagem de
poliedros dadas as suas planificações. Um vídeo sobre o contexto histórico
em que se aplica tais conhecimentos, será exibido afim de correlacionar o
que se aprende hoje com as necessidades de tempos atrás.

Desenvolvimento
Etapa 1
Duração prevista: 100 minutos
Assunto: Introdução à Geometria Espacial
Objetivos:
- Compreender os conceitos primitivos da geometria espacial.
- Reconhecer as posições de retas e planos no espaço.
- Trabalhar as relações entre duas retas, reta e plano e entre
dois planos.
Pré-requisitos:
- Conhecimento prévio da ideia intuitiva de ponto, reta e plano.
- Noções básicas no uso do software GEOGEBRA.
Recursos utilizados:
- Geoplano: representado ponto plano e reta.
- Material de recorte e montagem de um cubo;
- Software Geogebra;
- Registro das situações no caderno e solução dos problemas
através das imagens apresentadas e das relações entre elas.
O
rganização da classe: Turma disposta em duplas de forma a
propiciar um trabalho colaborativo e permitir o uso do
laboratório de informática da escola.
Descritores associados:
H85– Identificar características de formas geométricas encontradas
na natureza ou em objetos criados pelo homem. (Formas
arredondadas ou não; simétricas ou não, entes geométricos) .

Distribuição das atividades da Etapa 1
Duração : 100 minutos
Para iniciar a aula, a professora irá propor que os alunos assistam aos
slides (no data-show)que retratam um pouco da história da Geometria, a
forma de abordagem da Geometria euclidiana e da Não-Euclideana,
que observem a esplendorosa obra de Oscar Niemeyer para que depois
formalizem a idéia de ponto, reta e plano, fazendo uso de geoplanos e
elásticos. Esta apresentação será feita no data-show.

Depois de toda a abordagem concreta com os geoplanos, a
professora fará uso do Geogebra para mostrar alguns postulados a
respeito de ponto e reta e ainda entre planos. Após a exploração de tais
entes geométricos,serão realizadas as seguintes atividades com os alunos:

Para fixar toda a abordagem feita, uma seleção de exercícios será
realizada.
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Avaliação
Diferentes formas de avaliação serão adotadas:
- Análise da participação efetiva do aluno durante a apresentação do
assunto e durante a realização das atividades.
- Análise das construções no geoplano bem como nos questionamentos
durante as atividades no software.
- Observação do desempenho na solução dos exercícios propostos.

Desenvolvimento
Etapa 2
Duração prevista: 300 minutos
Assunto: Poliedros
Objetivos:
. - Apresentar a possibilidade de conjugar saberes artísticos e
matemáticos, e preparar uma introdução para o trabalho com os
poliedros.
- Manipular diferentes poliedros, através de suas planificações.
- Levar o aluno a construir a relação de Euler.
Pré-requisitos:
- Conhecimento prévio de manipulação de software;
- Conhecimento de figuras planas;
Recursos utilizados:
-Jujubas e palitos de dente para a montagem dos poliedros;
- Software Pletora de poliedros;
- Planificações de poliedros e montagem de esculturas.
Organização da classe: Turma disposta em duplas de forma a
propiciar um trabalho colaborativo e permitir o uso do
laboratório de informática da escola.
Descritores associados:
H03 - Identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e
corpos redondos, relacionando figuras tridimensionais com suas
planificações.
H04 - Identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e
corpos redondos.
H07- Identificar propriedades de triângulos pela comparação de
medidas de lados e ângulos.
H08 - Relacionar diferentes poliedros ou corpos redondos com suas
planificações ou vistas.
H09- Identificar a relação entre o número de vértices, faces e/ou
arestas de poliedros expressa em um problema.

Distribuição das atividades da Etapa 2
Duração : 300 minutos
Para iniciar a aula, a professora irá propor que os alunos assistam ao
vídeo: Desfile com roupas de papel, para que percebam o quanto a
Geometria está presente em nossas vidas. Em seguida, de posse de várias
planificações de poliedros, os alunos brincarão de montá-los para
construir esculturas.
Depois de toda esta diversão, manipularão o software Pletora de
poliedros para conhecer vários tipos de poliedros bem como suas
respectivas planificações.

Após intensa manipulação, os alunos farão construções de poliedros
fazendo uso de jujubas e palitos de dente, com o intuito de focar a
atenção nos vértices, arestas e faces dos poliedros
Depois, realizarão uma atividade de nivelamento para verificação
de possíveis dúvidas sobre o assunto.

Colégio Estadual
Rio de Areia

Matemática - 1° Bimestre

Data:

Professor(a): Barbara B. dos Santos
Avaliação: 2o Bimestre

Série: 2° ano EM.

Nome:

N°:

/

/ 2013

Turma:

Parte 01 (exercício de visualização)

a) Quais são os sólidos que rolam quando empurrados?Marque um (x).

b) Por que alguns sólidos rolam quando empurrados? _______________________________________________
c)
O
que
o
cubo,
a
pirâmide
e
o
paralelepípedo
têm
em
comum?
_________________________________________________
Parte 02 ( exercício de construção e contagem)
* Reproduza em cartolina o sólido planificado abaixo e faça o que se pede:

a) Pinte de vermelho as linhas pontilhadas.
b) Desenhe um ponto preto em cada canto.
c) Resorte a figura nas linhas cheias.
d) Faça as dobras e cole como está indicado.
e) Responda:
- Que sólido você acabou de construir? ______________________________________________
- As linhas vermelhas que você traçou são elementos importantes de um sólido geométrico e recebem um nome
especial. Que nome é esse? Quantas você traçou? ______________________
- Os pontos pretos que você desenhou mostram os vértices. Quantos vértices tem o cubo?
_____________________________
- Os quadrados que você vê no cubo são as suas faces. Quantas faces tem o cubo?
_____________________________

Parte 03 ( exercício de contagem e análise de padrão)
a) Classifique os sólidos abaixo em dois grandes grupos: POLIEDROS E NÃO POLIEDROS
CUBO – PRISMA TRIANGULAR – PRISMA PENTAGONAL – PIRÂMIDE QUADRANGULAR –
CILINDRO – ESFERA – PIRÂMIDE TRIANGULAR – CONE – PRISMA RETANGULAR
POLIEDROS

b) Complete as tabelas:
Tabela de prismas
Nome do prisma
Prisma triangular
Prisma quadrangular
Prisma pentagonal
Prisma hexagonal
Prisma octogonal
Tabela de pirâmides
Nome da pirâmide
Pirâmide triangular
Pirâmide quadrangular
Pirâmide pentagonal
Pirâmide hexagonal
Pirâmide octogonal

NÃO POLIEDROS

Número de faces

Número de vértices

Número de arestas

Número de faces

Número de vértices

Número de arestas

- Diante do preenchimento da tabela, que tipo de padrão é possível perceber nas pirâmides?
_____________________________________________________________________________________________
- E em relação aos prismas, qual a maneira mais prática de descobrir o número de faces que eles têm?
_____________________________________________________________________________________________
Parte 4 ( exercício de formulação de conceitos e organização da aprendizagem)
a) Descubra o nome do poliedro, diante das dicas:
- Se um prisma tem 20 faces, quantas arestas tem sua base? ________________
- Se a base de um prisma tem 10 arestas, quantas faces ele tem? ______________________
- Se um prisma possui 14 vértices, quantas faces ele tem? _______________
- Se uma pirâmide tem 18 faces, quantas arestas terá sua base? ________________
- Se a base de uma pirâmide tem 12 arestas, quantas faces ela tem? ____________________
b) Após estas diferentes abordagens, defina o que é poliedro!
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Exercícios de fixação e aprofundamento:
1) Veja abaixo as planificações de alguns sólidos geométricos que os alunos
receberam para montar. Quais desses alunos receberam planificações de pirâmides.

2) Rayanna desmanchou o chapéu de Rayssa e encontrou a figura abaixo. Qual era a
forma do chapéu de Rayssa?

3) Chaiêne recebeu um presente dentro desta embalagem que desmontada ficou
com esta aparência.

A embalagem era:

4) João construiu uma pirâmide de base quadrada, com cartolina. Depois, ele
recortou sua pirâmide ao longo de algumas arestas e abriu a figura, obtendo assim
uma planificação da sua pirâmide. A figura que ele obteve foi :

ORGANIZANDO O PENSAMENTO
Fazendo uso do livro didático formalizaremos todos os conceitos
construídos e ainda realizaremos exercícios diferenciados sobre o
tema. Citaremos os Poliedros de Platão e a história de seus
elementos.

Para fixar ainda mais os assuntos abordados a professora fará uso
do data-show para apresentar uma coletânea de exercícios.

) Um icosaedro regular tem 20 faces e 12 vértices, a partir dos quais retiram-se 12
pirâmides congruentes. As medidas das arestas dessas pirâmides são iguais a 1/3 da
aresta do icosaedro. O que resta é um tipo de poliedro usado na fabricação de bolas.
Observe as figuras.

Para confeccionar uma bola de futebol, um artesão usa esse novo poliedro, no qual cada
gomo é uma face. Ao costurar dois gomos para unir duas faces do poliedro, ele gasta 7
cm de linha. Depois de pronta a bola, o artesão gastou, no mínimo, um comprimento de
linha igual a:
2) Um geólogo encontrou, numa de suas explorações, um cristal de rocha no formato de
um poliedro, que satisfaz a relação de Euler, com 60 faces triangulares. Calcular o
número de vértices desse cristal.
3) Em 1985, foi descoberta uma nova forma de carbono,
chamadaBUCKMINSTERFULLERENE ou "BUCKYBALL". É a mais estável de uma
família de moléculas de carbono conhecida como Fulerenes.

Como o próprio nome sugere, "BUCKYBALL" possui a forma geométrica de uma bola
de futebol.
Ao ser observada mais atentamente, constata-se que a molécula é formada por 20
hexágonos e 12 pentágonos, com átomos de carbono localizados nos vértices e
ligações químicas representando as arestas.

Observe abaixo as representações química
e matemática do "Buckyball"

modelo químico

modelo matemático

Surgem então algumas questões de caráter matemático:
1) Quantas arestas existem no "Buckyball"?
2) Quantos vértices existem no "Buckyball"?

AVALIAÇÃO
A avaliação da aprendizagem será realizada através da observação
do desenvolvimento e compreensão de cada aluno durante as
atividades propostas sendo estas registradas para futura análise e
verificação dos progressos do aluno;
Para os alunos que ainda apresentarem dificuldade a respeito do
tema, novas atividades serão desenvolvidas posteriormente.
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