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INTRODUÇÃO

Dando continuidade ao estudo de geometria espacial, está
aula a esfera e suas aplicações. Essa forma geométrica é
bastante comum, e conhecer as suas propriedades pode ser
muito útil no dia a dia. A importância da esfera provém da
propriedade de ela ser o sólido que encerra o volume máximo
para uma superfície.
No estudo da esfera, será chamada a atenção dos alunos
para os seus elementos e para a idéia de superfície esférica. Para
isso, será levado para a sala de aula objetos com esse formato
(bola de futebol, de gude, laranja).
O uso do computador como ferramenta de pesquisa,
também será enfatizado.
A aplicabilidade da matemática, como no universo das
artes e da arquitetura, será mencionada a fim de dar significado
ao que se aprende.
É importante que ao fim do processo, os alunos possam
ampliar seus conhecimentos para a compreensão e resolução de
situações – problema em matemática e em outras áreas do
conhecimento.
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DESENVOLVIMENTO
Atividade 1 – Revisão








Habilidade relacionada: Calcular potências.
Pré-requisitos: - - - - Tempo de duração: 50 minutos.
Organização da turma: individual.
Recursos educacionais utilizados: lista de exercícios.
Objetivos: revisar e fixar o cálculo de potências.
Metodologia adotada: depois da resolução e explicação de alguns
exemplos no quadro os alunos farão uma lista de exercícios.
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Atividade 2 – Esfera

Habilidade relacionada: H 04 – Reconhecer prismas, pirâmides,
cones, cilindros ou esferas por meio de suas principais características; H
24 – Resolver problemas envolvendo a medida da área total e / ou lateral
de um sólido ( prisma, pirâmide, cilindro, cone, esfera); H 25 – Resolver
problemas envolvendo noções de volume.

Pré-requisitos: operações com números reais e potenciação.

Tempo de duração: 100 minutos.

Recursos utilizados: materiais concretos ( bola de futebol, de gude,
palito de churrasco e um semi círculo), Data show e o livro didático.

Organização da turma: individual.

Objetivos: introduzir o conteúdo a ser trabalhado, mostrando a
importância do tema que será estudado e sua aplicabilidade.
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Metodologia adotada: Levar para a sala de aula objetos com a
forma de esfera (bola de futebol, de gude) e a partir da observação desses
objetos abordarem os tópicos sobre o conteúdo, usando o data – show.
Ao mencionar que a esfera é um sólido de resolução, utilizo um palito de
churrasco e semicírculo, para exemplificar.

Exercícios de fixação: Atividades do livro didático.

Avaliação: será feita mediante a observação do interesse e
empenho dos alunos na execução das atividades. A correção será feita
pelos alunos ( no quadro ).
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Atividade 3


Habilidade relacionada: Acessar o aplicativo, seguir suas orientações
e desenvolver, em grupo, as atividades propostas.








Pré-requisitos: -----------------Tempo de duração: 100 minutos.
Recursos utilizados: laboratório de informática.
Organização da turma: grupos de 3 alunos.
Objetivo: Valorizar o uso do computador como fonte de pesquisa.

Metodologia adotada: Levar os alunos ao laboratório de
informática.

Atividade 4

Habilidade relacionada: Para saber mais e conexão (Matemática –
Arquitetura).

Pré-requisitos: ---------------
Tempo de duração: 50 minutos.

Recursos educacionais: Ficha 1 – aprofundando os conhecimentos
dos sólidos inscritos e circunscritos; Ficha 2 – a evolução desse
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conhecimento e sua aplicabilidade em outras áreas, como por exemplo,
na arquitetura e nas Artes.

Organização da turma: individual.

Objetivo: apresentar para os alunos a importância desse conteúdo
em outras áreas e sua evolução.



Metodologia adotada: contextualizar a aprendizagem dando
significado ao que se aprende, mostrando ao aluno a importância da
Matemática em outras áreas, como no universo das Artes e da
Arquitetura.
Aprofundar o conteúdo falando sobre os sólidos inscritos ou
circunscritos.
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Atividade 5

Habilidade relacionada: ler, interpretar e resolver, escolhendo a
melhor estratégia, os exercícios envolvendo situações – problemas.

Pré-requisitos: Esfera .

Tempo de duração: 100 minutos.

Recursos utilizados: Vídeo (telecurso 2º grau – aula 65)

Organização da turma: duplas.

Objetivos: os alunos deverão resolver as atividades propostas em
duplas.

Metodologia adotada: depois de assistirem ao vídeo, deverão
resolver as atividades propostas.
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Gabarito:



Avaliação: Será feita a correção dos exercícios.
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AVALIAÇÃO

O professor deverá acompanhar o desenvolvimento dos
trabalhos em sala de aula através de observações e registros,
verificando o interesse pelo assunto e se não capazes de aplicar
os conhecimentos adquiridos na resolução de problemas.
Observar também seu desempenho nas atividades propostas,
bem como sua participação na aula.
A tarefa, mencionada na atividade 4, deverá ser pontuada.
As questões, feitas em dupla, da atividade 5 deverão ser
pontuadas e analisadas a fim de ser traçados novos rumos.
Também deve ser feita uma avaliação escrita individual
para verificação dos conhecimentos adquiridos.
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