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Introdução:
Este plano de trabalho tem como objetivo introduzir o estudo de Áreas das principais
figuras planas através de exemplos práticos..
Trabalharemos esse conceito, seguindo o material conforme as sugestões de atividades
“Reconhecendo a área” e “Outros tipos de área” relacionadas no material de apoio.
Este plano também contempla a utilização do quebra cabeças TANGRAM descritas na
situação problema 5 com o objetivo de consolidar o conceito de área.
Em seguida trabalharemos a atividade “Mutidões” sugerida no material do professor
que demonstra na prática do dia a dia a aplicação de cálculo de área.
Serão ainda resolvidas questões de provas anteriores baseadas no conteúdo estudado.
Desenvolvimento das aulas:
Número de aulas: 5 aulas

1ª. aulas: Aula Expositiva em Sala de Aula
Com a turma dividida em duplas propiciando um trabalho dinâmico e colaborativo
realizaremos as atividades sugeridas na sessão 1 –Unidade 7 Modulo 1 – “Conhecendo
a área.
Trabalharemos a utilização do conceito de área através da situação-problema utilizando
uma planta de um quarto e trabalhando revestimentos de piso.

2ª. aulas: Aula Expositiva em Sala de Aula
Com a turma dividida em duplas propiciando um trabalho dinâmico e colaborativo
realizaremos as atividades sugeridas na sessão 2 – unidade 7 – Módulo 1 – “Outros
tipos de áreas”
Continuaremos a aplicação do conceito de área de outras formas geométricas.

3ª. aulas: Aula Expositiva em Sala de Aula
Com a turma dividida em duplas propiciando um trabalho dinâmico e colaborativo
realizaremos as atividades sugeridas na situação problema 5 – utilizando o quebra
cabeças TANGRAM

4ª. aulas: Aula Expositiva em Sala de Aula
Com a turma dividida em duplas propiciando um trabalho dinâmico e colaborativo
realizaremos a atividade sugerida no material do professor “Multidões” descrita a
seguir:
Discussão inicial
Pergunte aos alunos se eles já estiveram presentes em grandes eventos como comícios,
réveillon em Copacabana, etc. Pergunte quantas pessoas eles acham que estiveram presentes
e como essa informação é obtida. Problematize brevemente com os alunos ideias e maneiras
de calcular o número de pessoas presentes em grandes eventos.
Em seguida, entregue o texto abaixo para os trios para leitura e resolução das atividades
propostas.
Leitura em trios do texto5:
Início do texto
Quantas pessoas foram à praia de Copacabana para ver os fogos na passagem de ano?
Quantas pessoas estavam nos comícios da campanha Diretas Já?
Quando um evento reúne uma multidão e não há controle de bilheteria ou de portaria, no
dia seguinte aparecem as notícias nos jornais com o número de pessoas presentes no evento.
Entretanto, sempre existem várias versões contraditórias. Existe o número dos organizadores,
da polícia, da prefeitura. E eles nunca batem...
Mas como eles chegam nesses números? Como saber se havia dois ou três milhões de
pessoas? Afinal, como se contam multidões?
Primeiramente, não se conta. O que é feito por qualquer uma das partes é dar um
“chute”. Os estatísticos, matemáticos e geógrafos não gostam desta palavra. Eles preferem
estimativa ao invés de chute. Para eles chute é coisa de estudante. Na verdade a estimativa
nada mais é do que um chute baseado em algum dado concreto.
E aqui começa a resposta. O único dado concreto nesses eventos é a área disponível
para ser ocupada pelo público. Seja numa avenida, parque ou praia é sabido de antemão a
área que ela ocupa. Então o que é feito é dividir esta área enorme em pequenos quadrados
imaginários de um metro quadrado cada e contar quantas pessoas tinham em um único
quadrado imaginário. Basta enfim multiplicar pelo número de quadrados que existem na área
total.
Vejamos um exemplo:
No dia 01/01/2013, foi manchete na imprensa carioca6:
Queima de fogos leva mais de 2 milhões às areias de Copacabana
5 As fontes para o texto e figuras foram:
http://ghiorzi.org/aglom.htm,http://www.eduexplica.com/2009/12/como-se-calcula-multidoes-em-umevento.html, http://www0.rio.rj.gov.br/defesacivil/IT 20CEPD 20001.pdf.

6 http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/queima-de-fogos-leva-mais-de-2-milhoes-as-areias-decopacabana,b74820 50334fb310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html

5ª. aulas: Aula Expositiva em Sala de Aula
Com a turma em sala de aula resolveremos questões sugeridas extraídas de provas
anteriores de ENEM, Saerjinho dentre outras avaliações externas com o objetivo de
fixar o conteúdo estudado tais como descritas nas atividades: atividade 1 ( ENEM 2011)
e atividade 2 (ENEM2008)
MATERIAL DE APOIO
Sala de Aula
Apostila Nova EJA – Educação para jovens e adultos – Matemática e suas tecnologias
Modulo 1
folhas de atividades
lápis
Borracha
Quebra cabeças TANGRAM
Calculadora
data-show (opcional)

VERIFICAÇÃO DO APRENDIZADO
A avaliação do aluno será dada através de:
 Participação dos alunos em sala de aula durante todo o desenvolvimento das
atividades realizadas.
 Avaliação escrita abordando o tema desenvolvido Cálculo de áreas das
principais figuras planas.
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