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INTRODUÇÃO

O objetivo deste plano de trabalho é reconhecer e
nomear prismas e cilindros, identificar seus elementos e
introduzir o estudo de área e volume desses sólidos,
fazendo com que os próprios alunos construam o
conhecimento e enriqueçam sua “bagagem” através de
atividades diferenciadas e exercícios práticos.
O assunto exige conhecimento de geometria plana.
Por isso, faz-se necessário revisar área de figuras planas.
Geralmente os alunos apresentam dificuldades
concernentes à interpretação de enunciados e utilização
de raciocínio lógico, além da falta de interesse. Por isso, e
extremamente importante utilizar assuntos atraentes,
que torne o aprendizado muito mais significativo.
Para a totalização do plano, serão necessários dez
tempos de cinquenta minutos para desenvolvimento dos
conteúdos mais quatro tempos para avaliação da
aprendizagem.

DESENVOLVIMENTO
Atividade 1
HABILIDADE RELACIONADA:H04 – Reconhecer prismas e cilindros por meios de suas
principais características.

PRÉ-REQUISITOS:Figuras geométricas planas.
TEMPO DE DURAÇÃO: 2 tempos
RECURSOS EDUCACIONAIS UTILIZADOS:Folha de atividades, tesoura, cola e embalagens do
nosso dia a dia, tais como: caixinhas de remédio, de sabão em pó ou de sapato, rolos de papel,
lata de achocolatado, etc.

ORGANIZAÇÃO DA TURMA:Turma disposta em grupos de 3 a 4 alunos, de forma a
propiciar trabalho organizado e colaborativo.
OBJETIVOS:Manipular e reconhecer diferentes prismas e cilindros e suas planificações.
METODOLOGIA ADOTADA:
Orientar os alunos, antecipadamente, para que tragam objetos, de preferência, com a
forma de paralelepípedo e de cilindros. Com os objetos trazidos, iniciar a atividade.Terminada
a atividade haverá uma troca de informações para a construção do conhecimento adquirido e
resoluções de exercícios e avaliação do aprendizado.

Nesse momento verificar se os alunos fizeram a separação corretamente e ajudar os
que não conseguirem.

É importante verificar se os alunos lembram o que é polígono, poliedro,
poliedro convexo e polígono convexo.

Verificar se os alunos perceberam, que tantos os prismas quanto os
cilindros, possuem duas bases paralelas e congruentes.

Espera-se que o aluno reconheça prismas e cilindros por meios de suas principais
características.
Avalie os conhecimentos adquiridos através de uma ATIVIDADE AVALIATIVA com consulta
apenas aos exercícios resolvidos (em dupla com duração de 50min – 1 tempo de aula além dos
2 tempos utilizados para explicação do conteúdo).

Atividade 2
HABILIDADE RELACIONADA: H24– Resolver problemas envolvendo medida da área total
e/ou lateral de um sólido (prisma).

PRÉ-REQUISITOS: Figuras Geométricas Planas, área das figuras planas.
TEMPO DE DURAÇÃO: 2 tempos
RECURSOS EDUCACIONAIS UTILIZADOS:Folha de atividades, régua, lápis de cor ou caneta
hidrográfica, calculadora.

ORGANIZAÇÃO DA TURMA:Turma disposta em grupos com quatro integrantes, propiciando
trabalho organizado e colaborativo.

OBJETIVOS:Calcular a área lateral e/ ou total, utilizando a planificação de um prisma.
METODOLOGIA ADOTADA:
Dividir a turma em grupo e disponha numa bancada os prismas trazidos e
confeccionados na aula anterior. A seguir, inicie a atividade.Terminada a atividade haverá uma
troca de informações para a construção do conhecimento adquirido e resoluções de exercícios.

Auxiliar onde os cortes devem ser feitos em cada caso.

Espera-se que o aluno entenda que para obter a área lateral de um prisma
regular, basta calcular a área de uma face lateral e multiplicar pelo número de faces
laterais. E que a área total é a soma da áreada base e área lateral.

Atividade 3
HABILIDADE RELACIONADA: H24– Resolver problemas envolvendo medida da área total
e/ou lateral de um sólido (cilindro).

PRÉ-REQUISITOS: Comprimento da circunferência e área do círculo e do retângulo.
TEMPO DE DURAÇÃO: 2 tempos
RECURSOS EDUCACIONAIS UTILIZADOS:Folha de atividades, lápis, calculadora, folhas de
papel A4, régua, compasso, fita adesiva.

ORGANIZAÇÃO DA TURMA:Turma disposta em grupos com quatro integrantes, propiciando
trabalho organizado e colaborativo.

OBJETIVOS:Apresentar o conceito de área do cilindro.
METODOLOGIA ADOTADA:
Dividir a turma em grupo e distribuir folha de papel A4. Terminada a atividade
haverá uma troca de informações para a construção do conhecimento adquirido e resoluções
de exercícios.

Espera-se que o aluno entenda que a superfície total de um cilindro é a reunião da
superfície lateral com as bases.

Atividade 4
HABILIDADE RELACIONADA: H25– Resolver problemas envolvendo noções de volume.
PRÉ-REQUISITOS:Reconhecimento dos elementos dos prismas, conceito de volume.
TEMPO DE DURAÇÃO: 2 tempos
RECURSOS EDUCACIONAIS UTILIZADOS:Folha de atividades, 6 dados, lápis, borracha, 1
folha grande de papel cartão, fita adesiva, régua, esquadro, tesoura, arroz e um recipiente de
medida de 1 litro (medidor para cozinhar).

ORGANIZAÇÃO DA TURMA:Turma disposta em grupos, de preferência com 4 integrantes,
propiciando trabalho organizado e colaborativo.

OBJETIVOS:Proporcionar o entendimento do conceito de volume do prisma.
METODOLOGIA ADOTADA:
Dividir a turma em grupo e entregar uma folha de atividades. Terminada a
atividade haverá uma troca de informações para a construção do conhecimento adquirido e
resoluções de exercícios.

Espera-se que os alunoscalcule o volume do prismamultiplicando as medidas de suas
dimensões: V=a.b.c ou V= a.a.a.

Atividade 5
HABILIDADE RELACIONADA: H25– Resolver problemas envolvendo noções de volume.
PRÉ-REQUISITOS:Conhecimento sobre cilindro e seus elementos.
TEMPO DE DURAÇÃO: 2 tempos
RECURSOS EDUCACIONAIS UTILIZADOS:Folha de atividades, 12 moedas de 5 centavos, fita
adesiva, caneta permanente (usada em CD) , pote de vidro em formato cilíndrico, água, lápis,
borracha, régua e calculadora.

ORGANIZAÇÃO DA TURMA:Turma disposta em grupos, de preferência com 4 integrantes,
propiciando trabalho organizado e colaborativo.

OBJETIVOS:Proporcionar o entendimento do conceito de volume dos Cilindros e de como
calcular o volume de um objeto qualquer pela submersão do mesmo no líquido.

METODOLOGIA ADOTADA:
Dividir a turma em grupo e entregar uma folha de atividades. Terminada a
atividade haverá uma troca de informações para a construção do conhecimento adquirido e
resoluções de exercícios e avaliação do aprendizado.

Espera-se que o aluno calcule o volume de um cilindro multiplicando a área da base
pela medida de sua altura. V= πr2.h
Avalie os conhecimentos adquiridos através de uma ATIVIDADE AVALIATIVA com consulta
apenas aos exercícios resolvidos (em dupla com duração de 50min – 1 tempo de aula além dos
2 tempos utilizados para explicação do conteúdo).

COLÉGIO ESTADUAL DR. FELICIANO SODRÉ
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Valor

3.

Avaliação:

A avaliação envolve aluno e professor e deve ser
realizada de maneira que ambos possam avaliar o quanto
se desenvolveu cada uma das competências relacionadas
aos temas estudados.
As ATIVIDADES AVALIATIVAS apresentadas na pagina
09 e 20 deste Plano de Trabalho devem ser pontuadas,
conforme critérios previamente apresentados.
Aplicação de avaliação escrita individual (100
minutos), utilizando os três descritores H04, H24 e H25,
para investigação da capacidade de utilização de
conhecimentos adquiridos e raciocínio lógico para
resolver problemas do cotidiano envolvendo Geometria
Espacial: Prismas e Cilindros, apresentadas na página 21.
No decorre do desenvolvimento das atividades, o
professor poderá analisar até que ponto os alunos
integraram e deram sentido as informações.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES SOBRE ESTE PLANO DE TRABALHO
Ele foi elaborado levando em consideração o tempo disponível de aulas para a turma 2010 do
Colégio Estadual DR Feliciano Sodré, no ano letivo em curso (2013) e o grau de conhecimento
dos alunos. Obviamente que há detalhes importantes que poderão ser acrescentados em
momentos oportunos
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