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1. Introdução:
Engenheiros e arquitetos, antes da execução de seus projetos, frequentemente desenham ou montam
as obras que projetam em dimensões reduzidas, fazendo uso de plantas e maquetes. Nas maquetes
os edifícios projetados mantém a forma que terão originalmente, porém são construídos em
dimensões bem reduzidas.
Nos laboratórios fotográficos é conhecido o trabalho de reprodução de negativos (em máquinas
convencionais – Hoje quase em desuso, pois as câmeras digitais já tomaram conta do mercado) em
tamanho reduzido, para posterior ampliação das fotos de maior interesse. Fotos em tamanhos
reduzidos ou ampliados tem a mesma forma, mas os tamanhos são diferentes.
Quando dois objetos têm a mesma forma e tamanhos diferentes, dizemos que esses objetos
representam figuras semelhantes. É exatamente isso que pretendo abordar nesse plano de trabalho:
levar os alunos a perceber a utilização da geometria no dia-a-dia, mesmo que de forma indireta.

2. Estratégias adotadas no Plano de Trabalho:
Todo o Plano ocorrerá durante 03 semanas e meia, preenchendo um total de 10 aulas, ou seja,
500 minutos, seguindo o cronograma abaixo:

SEMANA

AULA

DURAÇÃO

ATIVIDADE

1

1e2

100 min

Construindo um Pantógrafo

1

3e4

2

5e6

100 min

Compreensão de texto e trabalho em equipe

2

7e8

100 min

Dobrando e construindo conceitos

3

9 e 10

100 min

Atividades Integradas

100 min

Atividades

Aula 1 e 2 - Construindo um Pantógrafo



Habilidade relacionada:

– Identificar figuras semelhantes mediante o reconhecimento de relações de proporcionalidade.
Pré-requisitos:
- Conceitos de medidas, frações, polígonos e seus elementos e razão.
•

Tempo de Duração:

- 100 minutos


Recursos Educacionais Utilizados
Material previamente solicitado aos alunos que se dividirão em equipes:

- Ripas de madeira pequenas e de mesmo comprimento perfurada nas extremidades e no centro;
- 3 parafusos com porcas
- 2 lápis


Organização da turma:

- Em dupla e/ou trio a fim de se obter um trabalho organizado e colaborativo.


Objetivos:

- Ampliar ou reduzir figuras em uma razão qualquer.
- Construir o conceito de semelhança


Metodologia adotada:

Com os materiais indicados vamos montar as ripas de madeira de modo que todas as conexões
fiquem articuláveis. A partir do aparelho confeccionado, iniciaremos as reproduções das atividades.
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Aula 3 e 4 – Atividades



Habilidade relacionada:

– Identificar figuras semelhantes mediante o reconhecimento de relações de proporcionalidade.
Pré-requisitos:
- Conceitos de medidas, frações, polígonos e seus elementos e razão.
•

Tempo de Duração:

- 100 minutos


Recursos Educacionais Utilizados

- Livro didático
- Quadro branco,
- Caderno de atividades


Organização da turma:

- Em dupla e/ou trio a fim de se obter um trabalho organizado e colaborativo.


Objetivos:

- Ampliar ou reduzir figuras em uma razão qualquer.
- Construir o conceito de semelhança
- Resolver atividades relacionadas à semelhança de polígonos


Metodologia adotada:



Será pedido a cada grupo que desenvolva as questões solicitadas no livro didático, respeitando
às condições específicas, como constam no desenvolvimento dessa aula que está especificada
no Plano de curso.

Aula 5 e 6 - Compreensão de texto e trabalho em equipe



Habilidade relacionada:

- Efetuar cálculos simples com escalas
- Resolver problemas com razões de semelhança


Pré-requisitos:



- Conceitos de medidas, frações, polígonos e seus elementos e razão.

•

Tempo de Duração:

- 100 minutos


Recursos Educacionais Utilizados:

- Papel A4 (previamente elaborado com cabeçalho e atividade)
- Lápis
- Borracha;
- Quadro branco;


Organização da turma:

- Em dupla e/ou trio a fim de se obter um trabalho organizado e colaborativo.


Objetivos:

- Desenvolver a noção de semelhança de figuras com base em ampliações e reduções de
polígonos.


Metodologia adotada:

Será pedido que cada aluno, após o recebimento de uma folha, desenvolva a questão solicitada,
respeitando as condições específicas, como constam no desenvolvimento dessa aula que está
especificada no Plano de curso.
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CIEP BRIZOLÃO 274 MARIA AMÉLIA DAFLON FERRO
SÃO SEBASTIÃO DO ALTO – RJ
PROF.: CLÁUDIA HELENA

ALUNO:____________________________Nº_____ DATA:____/____/2013
TURMA :______________

Aula 7 e 8 - Dobrando e construindo conceitos
 Habilidade relacionada:
– Identificar figuras semelhantes mediante o reconhecimento de relações de proporcionalidade.
– Efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais (adição, subtração, divisão,
potenciação).
•

Pré-requisitos:

- Levar os alunos a perceberem a relação entre área e perímetro de figuras semelhantes.
•

Tempo de Duração:

- 100 minutos


Recursos Educacionais Utilizados:

- Papel A4 (previamente elaborado com cabeçalho e atividade)
- Lápis
- Borracha;
- Quadro branco;


Organização da turma:

- Em dupla e/ou trio a fim de se obter um trabalho organizado e colaborativo.


Objetivos:

- Construir o conceito de semelhança e apresentar ao aluno uma forma de verificação da semelhança
entre retângulos através da comparação das suas diagonais.


Metodologia adotada:

Será pedido que cada aluno, após o recebimento de uma folha, desenvolva a questão solicitada,
respeitando as condições específicas, como constam no desenvolvimento dessa aula que está
especificada no Plano de curso.
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ATIVIDADES
•

Recorte no papel vegetal dois retângulos iguais, ou seja, com as mesmas medidas

•

Tome um dos retângulos recortados e desenhe uma de suas diagonais.

•

Com o outro retângulo dobre-o na metade duas vezes, dividindo-o em quatro partes iguais.
Recorte um dos retângulos gerados pela dobradura e desenhe uma de suas diagonais, como
mostra a imagem abaixo.

•

Recorte mais um retângulo gerado pelas dobraduras feitas anteriormente e realize os mesmos
procedimentos de dobra indicados no item anterior. Depois recorte um dos retângulos
originados desta última dobradura e trace uma de suas diagonais. Você deve obter três
retângulos como os da figura abaixo.

•

Agora sobreponha os três retângulos fazendo coincidir a base e o vértice de onde parte cada
diagonal. O que você pode observar com relação às diagonais dos retângulos? Observe o que
acontece com os retângulos dos seus colegas.

•

Agora, com o auxílio da régua, meça as bases e as alturas de cada um dos retângulos,
calcule a razão entre a base e a altura de cada retângulo e preencha a tabela abaixo.
Tabela A

Base

Altura

Base/ Altura

•

O que você pode observar com relação às razões entre a base e a altura de cada
retângulo? Converse com seus colegas sobre as respostas que eles encontraram.

•

Agora, tome mais dois retângulos de papel vegetal do mesmo tamanho que os
recortados no item a, ou seja, do mesmo tamanho que o maior. Em um dos retângulos
trace uma das diagonais. No outro dobre ao meio, horizontalmente, recorte um dos
retângulos originados da dobra e também trace uma das diagonais, como ilustrado
abaixo.

•

O que você observa quando sobrepõem esses dois novos retângulos? Suas diagonais
se alinham? E nos retângulos dos seus colegas, o que acontece?

•

Diante disso, você acha que esses retângulos são semelhantes? Para comprovar a sua
resposta, preencha a tabela abaixo.
Tabela A

•

Base

Altura

Base/ Altura

Você acha que os procedimentos de dobra, indicados no item h, influenciaram no fato
dos retângulos não serem semelhantes? O que diferencia esses procedimentos dos
indicados no item c? Discuta com seus colegas essas questões, comparando as
medidas anotadas nas tabelas A e B.

Aula 9 e 10 - Atividades Integradas
 Habilidade relacionada:
- Nomear os polígonos a objetos do cotidiano;
- Identificar, classificar e construir diversos tipos de polígonos;
- Calcular ângulos e diagonais de polígonos;
- Determinar o conceito de semelhança de polígonos
Pré-requisitos:
- Conceitos de medidas, frações, polígonos e seus elementos e razão.
•

Tempo de Duração:

- 100 minutos


Recursos Educacionais Utilizados:

- Papel A4 (previamente elaborado com cabeçalho e atividade)
- Lápis
- Borracha;
- Quadro branco;


Organização da turma:

- Em dupla e/ou trio a fim de se obter um trabalho organizado e colaborativo.
 Objetivos:
- Levar o aluno a entender o conceito de semelhança e, a partir dele, resolver problemas relacionados
ao seu cotidiano.
- Metodologia adotada:
Será pedido que cada aluno, após o recebimento de uma folha, desenvolva a questão solicitada,
respeitando as condições específicas, como constam no desenvolvimento dessa aula que está
especificada no Plano de curso.

Aula 9 e 10 - Atividades Integradas
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3. Avaliação:
A avaliação será permanente, quantitativa e qualitativa. Serão usados vários recursos dentre os
quais: exercícios de aprendizagem, fixação e revisão, indagações orais e escritas, provas de
avaliações externas e internas, relatórios-aula, atividades de recuperação paralela, dentre outros.
Também serão feitas as análises criteriosas de descritores e distratores de questões e exercícios
propostos.
É importante ressaltar que o conhecimento e o reconhecimento geométrico, seu conceito e de
suas propriedades mais relevantes é mais importante para o aluno neste estágio de sua vida escolar
do que o pleno domínio da Geometria e das suas expressões mais detalhadas, uma vez que
reconhecidamente este processo necessita de maturidade e conhecimento, o que a maioria de nossos
alunos ainda não possui, sem falar que este conteúdo será bem mais explorado no Ensino Médio.
Portanto, problemas e tópicos mais elaborados, com um maior grau de dificuldade podem ser
explorados como desafios sem necessariamente serem cobrados em provas e testes.

4. Referências:
BIANCHINI, Edwaldo – Matemática 9º ano – São Paulo: Ed. Moderna 6ª edição - 2006
Roteiros de Ação 01– FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE MATEMÁTICA
FUNDAÇÃO CECIERJ / SEEDUC-RJ.
IEZZI, Gelson; DOLCE, Oswaldo e MACHADO, Antonio. Matemática e realidade. 9º Ano. São Paulo:
Editora Saraiva, 2009.
GIOVANNI, José Ruy. Bonjorno, José Roberto. Matemática 1: Conjuntos, funções , trigonometria:
ensino médio – São Paulo: FTD, 1992.
PROJETO ARARIBÁ – Obra coletiva – 9º ano – São Paulo : Editora Moderna 1ª Edição – 2006.

