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Introdução

Este plano de trabalho terá duas etapas: a primeira contemplará as
atividades referentes aos conceitos de prismas no que se refere a
propriedades matemáticas, características especiais, planificações, área
e volume onde os alunos serão envolvidos em situações que apresentem
os prismas na vida cotidiana. A segunda tratará dos cilindros também
com ênfase nas aplicações de situações que envolvem o aluno.
A elaboração se dará com o intuito de fazer com que o aluno
consiga construir o conhecimento sobre estes sólidos geométricos bem
como possa diferenciar corpos redondos e poliedros. Será proposto aos
alunos conexões entre os diversos conceitos matemáticos que envolvem
estes elementos geométricos e buscar ainda a sua relevância cultural e
suas aplicações dentro e fora da Matemática.
Diante das dificuldades de visualização destes sólidos serão
realizadas planificações, montagens de esculturas, uso de software de
geometria dinâmica e outros recursos que permitam envolvê-los na busca
de padrões e regularidades para a construção de fórmulas sobre o
cálculo da área a volume destes. Um vídeo sobre o contexto histórico em
que se aplica tais conhecimentos, será exibido a fim de correlacionar o
que se aprende hoje com as necessidades de tempos atrás.

Desenvolvimento
Etapa 1
Duração prevista: 300 minutos
Assunto: Prismas
Objetivos:
- Manipular e reconhecer diferentes prismas e suas planificações;
- Proporcionar o entendimento sobre a área de prismas;
- Permitir a construção do conhecimento sobre o volume de um
prisma.
Pré-requisitos:
- Conhecimento prévio da ideia de planificação de poliedros.
- Noções básicas de operações como soma, subtração,
multiplicação e divisão.
Recursos utilizados:
- Vídeo sobre A Matemática das Abelhas,
- Video sobre o Princípio de Cavalieri
- Uso do PowerPoint e data-show para exibir slides sobre o tema
estudado.
Uso de software de Geometria dinâmica
-Registro das situações no caderno e solução dos problemas
através das imagens apresentadas e das relações entre elas.
O
rganização da classe: Turma disposta em duplas de forma a
propiciar um trabalho colaborativo e permitir o uso do
laboratório de informática da escola.
Descritores associados:
H04- Reconhecer prismas por meio de suas principais
características.
H24- Resolver problemas envolvendo a medida da área total e/ou
lateral de um sólido (prisma).
H25- Resolver problemas envolvendo noções de volume.

Distribuição das atividades da Etapa 1
Duração : 300 minutos
Para iniciar a aula, a professora irá propor que os alunos assistam ao
vídeo a Geometria das abelhas onde um adolescente assiste ao
programa Animais Curiosos que fala sobre as abelhas, sua organização
social e, em especial, sobre a forma hexagonal dos alvéolos. Utilizando
conceitos matemáticos, ele mostra que a forma dos alvéolos construídos
pelas abelhas é a que apresenta maior capacidade usando uma
determinada quantidade de cera. Partindo deste vídeo falaremos sobre
os prismas hexagonais e da diferença dele para o que as abelhas
constroem. Faremos as duas planificações e montagens para verificação
das diferenças.

Partindo destas construções irei propor uma brincadeira de quebracabeças com figuras planas para a montagem de prismas dadas as
características citadas.
De posse das várias formas planas, os alunos terão de perceber quais
delas usará para realizar a construção pedida.

JOGO dos PRISMAS

Você está recebendo várias figuras planas que irão compor um prisma de
base Triangular. Quais das peças a seguir você deverá usar?
Recorte as peças necessárias, cole-as no papel cartão e use fita para unir
as faces e compor o prisma:

Este jogo terá diferentes versões, cada uma com um tipo diferente de
prisma para que ao final todos os alunos possam mostrar suas construções
e assim discutirmos sobre as características que um prisma apresenta.
Depois desta atividade iremos para o laboratório de informática onde os
alunos manipularão o software Pletora de poliedros e conhecerão os
prismas, antiprismas, suas planificações, entre outras características.

Para iniciar o trabalho com cálculo da área de prismas, a professora
fará uso mais uma vez do jogo dos prismas onde pedirá que os alunos

meçam as peças usadas em suas construções e calculem a área de
cada uma delas e depois somem todas.
Pedirá que todos os grupos façam, o mesmo e busquem descobrir
uma maneira mais prática para realizar o cálculo da área lateral e da
área total de qualquer prisma chegando assim à construção da fórmula
para o cálculo destas.
Todos os registros serão feitos no caderno e apresentados aos demais
colegas.
Para melhor organizar o trabalho os alunos sintetizarão o que
aprenderam conhecendo algumas animações no data-show.

Depois realizarão alguns exercícios já propostos no software e depois na
folha.

EXERCíCIOS

1) Hoje é aniversário de uma aluna e a professora gostaria de presenteá-la. Para tal, necessita embrulhar o
presente que está em uma caixa no formato de um paralelepípedo com as dimensões abaixo. Quantos
centímetros gastará de papel?
Atenção! Quando desejamos revestir
uma superfície verificamos a área total
dela!!!

2) Na figura ao lado tem-se uma embalagem na forma de um paralelepípedo reto-retângulo, com as dimensões
indicadas. Qual a menor quantidade de papelão necessária para confeccionar essa embalagem?

a)
b)
c)
d)
e)

721 cm²
770 cm²
868 cm²
917 cm²
1176 cm²

3) A figura representa dois cubos. O menor tem aresta a e o outro, ka. Nesse caso, a razão entre as áreas do
menor e do maior é:
a)
b)
c)
d)
e)

1
ka
1
k
1
k3
1
k2
1
a

4) Um fabricante de chocolate lançará, no mercado, barras de chocolate com o formato da figura abaixo. O
fabricante pretende revestir toda a barra com papel laminado, para maior proteção do alimento. O mínimo de
papel a ser utilizado neste revestimento, em centímetros quadrados, é de, aproximadamente:

a)
b)
c)
d)
e)

85
100
110
134
150

Para iniciar o trabalho com volume de prismas, a professora pedirá
que os alunos tragam diferentes embalagens com formatos de prismas e
pedirá que comparem seus volumes enchendo-as com água e pensem
numa forma de representá-los matematicamente.
Depois realizará as atividades propostas no Roteiro de Ação 5.

Após toda essa construção ficará clara a aplicação da fórmula para
o cálculo do volume de qualquer prisma.
Neste momento a professora apresentará o vídeo “3, 2, 1 mistério!”
Que trata do Principio de Cavalieri com muita clareza.

Depois, de posse de todas as informações será possível realizar
atividades simples como verificar o volume de mel depositado pelas
abelhas em nossos alvéolos construídos, o volume dos prismas de nosso
jogo e depois realizar os exercícios a seguir.
EXERCÍCIOS
1) A figura abaixo mostra uma construção para armazenamento de grãos, com a forma de um prisma reto de base
triangular. De acordo com as indicações da figura, o volume interno desse armazém, em metros cúbicos, é
aproximadamente:
Adote

a)
b)
c)
d)
e)

3 = 1,7.

122
132
144
155
162

2) Considere o sólido resultante de um paralelepípedo retângulo de arestas medindo x, x e 2x, do qual um prisma
de base quadrada de lado 1 e altura x foi retirado. O sólido está representado pela parte cinza da figura.

O volume desse sólido em função de x é dado pela expressão:
a)
b)
c)
d)
e)

2x³ - x²
4x³ - x²
2x³ - x
2x³ - 2x²
2x³ - 2x

3) Dispondo-se de uma folha de cartolina, de 70cm de comprimento por 50cm de largura, pode – se construir
uma caixa, sem tampa, cortando-se um quadrado de 8cm de lado em cada lado. Determine o volume desta caixa.

4) Uma caixa de fósforos tem a forma de um paralelepípedo retângulo de dimensões 4,5cm, 3,2cm e 1,2cm. Na
caixa há em média, 40 palitos.
a) Qual é, aproximadamente, o volume ocupado por um palito de fósforos?
b) Quantos cm² de papel serão necessários para forrar todas as faces internas da caixa (sem a tampa)?

5) Uma barra de chocolate tem a forma de um prisma quadrangular reto de 12cm de altura. A base tem a forma
de um trapézio isósceles na qual os lados paralelos medem 2,5cm e 1,5cm e os lados não paralelos medem, cada
um, 2cm. Qual o volume do chocolate?

6) Um tanque em forma de paralelepípedo tem por base um retângulo de lados 0,8m por 1,2m e esta
parcialmente cheio de água. Um objeto maciço, de formato indeterminado, ao ser mergulhado completamente
no tanque, faz o nível da água subir 7,5cm. Determine, em m³, o volume desse objeto.

Desenvolvimento
Etapa 2
Duração prevista: 300 minutos
Assunto: Cilindros
Objetivos:
- Manipular e reconhecer diferentes cilindros e suas planificações;
- Proporcionar o entendimento sobre a área de cilindros;
- Permitir a construção do conhecimento sobre o volume de um
cilindro.
Pré-requisitos:
- Conhecimento prévio da ideia de planificação de cilindros.
- Noções básicas de operações como soma, subtração,
multiplicação e divisão.
Recursos utilizados:
- Vídeo sobre Construção de Puf com garrafas pet
- Uso do PowerPoint e data-show para exibir slides sobre o tema
estudado.
- Uso de software de Geometria dinâmica
- Registro das situações no caderno e solução dos problemas
através das imagens apresentadas e das relações entre elas.
O
rganização da classe: Turma disposta em duplas de forma a
propiciar um trabalho colaborativo e permitir o uso do
laboratório de informática da escola.
Descritores associados:
H04- Reconhecer cilindros por meio de suas principais
características.
H24- Resolver problemas envolvendo a medida da área total e/ou
lateral de um sólido (cilindro).
H25- Resolver problemas envolvendo noções de volume.

Distribuição das atividades da Etapa 2
Duração : 300 minutos
Para iniciar a aula, a professora irá propor que os alunos assistam ao
vídeo Construindo puf com garrafas pet, com o intuito de despertar o
interesse doa alunos por esta forma de reaproveitamento do lixo e ainda
sobre o formato cilíndrico que ele pode assumir.

Partindo deste vídeo falaremos sobre os cilindros e suas
características.
Fazendo uso do data-show, a professora acessará o site
http://www.uff.br/cdme/solidos_revolucao/desafio.html onde será exibida a construção do
cilindro através de animação e depois realizará as atividades lá propostas.

A professora apresentará neste mesmo site uma curiosidade sobre as
superfícies de revolução.

Depois, iniciará o trabalho sobre a construção da idéia de área de
um cilindro seguindo as orientações do Roteiro de Ação 4.

Para o trabalho com volume de cilindro a professora adaptará as
materiais divulgados no Roteiro de Ação 6 e realizará as atividades lá
propostas.
Depois de tanta manipulação é hora de organizar o pensamento e
realizar exercícios.
A professora apresentará alguns slides no data-show e realizará
exercícios.

...
EXERCÍCIOS
1) O tonel representado ao lado está ocupado em 60% de sua capacidade. Qual a quantidade de água
nele contida, em litros?

60

cm

50 cm

2) Uma lata de cerveja tem a forma cilíndrica, com 6 cm de diâmetro e 12 cm de altura. Quantos ml de
cerveja cabem nessa lata?

3) Um pluviômetro cilíndrico tem um diâmetro de 30 cm. A água colhida pelo pluviômetro depois de um
temporal é colocada em um recipiente também cilíndrico, cuja circunferência da base mede 20 cm. Que
altura havia alcançado a água no pluviômetro sabendo que no recipiente alcançou 180 mm?

4. Uma certa marca de leite em pó era vendida em uma embalagem, completamente cheia, no formato de um
cilindro circular reto de altura 12cm e raio da base 5cm , pelo preço de R$4,00. O fabricante alterou a embalagem,
aumentando em 2cm a altura e diminuindo em 1cm o raio da base, mas manteve o preço por unidade. Então, na
realidade, o preço do produto aumentou aproximadamente de quantos por cento?

5. Num cilindro de 5cm de altura, a área da base é igual à área de uma seção por um plano que contém o eixo do
cilindro, tal como a seção ABCD na figura. Qual o volume desse cilindro?

6. Quantos centímetros quadrados de folha de flandres são necessários para construir uma lata de óleo, com
tampa, na forma de um cilindro reto, tendo 8cm de diâmetro de base e 18cm de altura?

7. Se triplicarmos o raio da base de um cilindro, mantendo a altura, o volume do cilindro fica multiplicado por
quanto?

Atividades extras

AVALIAÇÃO
A avaliação da aprendizagem será realizada através da observação
do desenvolvimento e compreensão de cada aluno durante as
atividades propostas sendo estas registradas para futura análise e
verificação dos progressos do aluno;
Para os alunos que ainda apresentarem dificuldade a respeito do
tema, novas atividades serão desenvolvidas posteriormente.
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