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Introdução:
Este plano de trabalho tem como objetivo trabalhar o cálculo de área de polígonos
irregulares, utilizando o método da triangulação bem como calcular áreas de círculos.
Trabalharemos conforme as sugestões de atividades relacionadas na seção 1 – Áreas
Irregulares e sessão 2 – Área do Circulo do material do aluno.
Em seguida trabalharemos com folhas de atividades sugeridas no material do professor
que consolida o conteúdo abordado com exercícios trabalhando as figuras irregulares e
círculos.
Serão ainda resolvidas questões de provas externas tais como ENEM anteriores
baseadas no conteúdo estudado.
Desenvolvimento das aulas:
Número de aulas: 6 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 8 Modulo 1 – “áreas
irregulares”
Trabalharemos as situações problemas 1 e 2 com exercícios encontrados no dia a dia do
aluno conforme destacado a seguir:

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 8 – Módulo 1 – “Área do
circulo”. Utilizaremos a situação-problema 3 para desenvolvimento do calculo da área
do circulo conforme descrito a seguir:

3ª. aulas: Aula Expositiva em Sala de Aula
Com a turma dividida em duplas propiciando um trabalho dinâmico e colaborativo
realizaremos a ficha de atividade sugerida no material do professor, descrita a seguir:

Folha de Atividades – Malha quadriculada x Triangulação
Nome da Escola:
________________________________________________________

Nome do(s) Aluno(s): ____________________________________________

Calcule a área dos polígonos irregulares apresentados abaixo, e em seguida, preencha a
tabela. Nos polígonos a esquerda você deverá utilizar a malha quadriculada, onde cada
quadradinho representa 1 (uma) unidade de área. Para os polígonos da direita, você
deverá utilizar o método da triangulação.

4ª. aulas: Aula Expositiva em Sala de Aula
Com a turma em sala de aula resolveremos a ficha de atividades sugerida no material do
professor com o objetivo de trabalhar áreas hachuradas descrita a seguir:

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. Conforme exemplos descritos abaixo:

MATERIAL DE APOIO
Sala de Aula
Apostila Nova EJA – Matemática e suas tecnologias Módulo 1
Folhas de atividades
Lápis
Borracha
Data-show (opcional)

AVALIAÇÃO
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 a unidade estudada “Avançando com as áreas de
figuras planas” conforme apresentada a seguir:

Colégio Estadual Baltazar Bernardino

Avaliação de Matemática

Nome:_____________________________No._____Turma:_______

1) Explique com as suas palavras:
a) o que é circunferência?
______________________________________________
b) o que circulo?
______________________________________________
c) o que diferencia uma circunferência de um circulo?
______________________________________________

2) Calcule o comprimento de uma circunferência de:
a) Raio = 1 cm

b) Raio = 4 cm

c) Diametro = 10cm

3) Calcule a área de um círculo de:
a) Raio = 1 cm
b) Raio = 10 cm

c) Diametro = 6 cm
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