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Resumo expandido 

 

O presente trabalho apresenta algumas atividades desenvolvidas por um grupo 

de bolsistas-ID do Programa Institucional de Bolsas de Incentivo à Docência, 

Subprojeto Matemática, da Universidade Federal do Pampa – Campus Bagé, atuantes 

no Instituto Federal Sul Riograndense – Campus Bagé, e aplicadas nas turmas do 4º 

semestre dos cursos de ensino médio integrado de Agropecuária e Informática. Estas 

atividades podem ser vistas como ferramentas de auxílio para o ensino de Geometria 

Espacial no ensino médio. Pode-se perceber que os alunos possuem grandes 

dificuldades em determinados conteúdos da Matemática e que estas dificuldades são, 

muitas vezes, decorrentes da forma em que o conteúdo é abordado, sem muita discussão 

ou reflexão. Na busca de estratégias de ensino que tornem as aulas Geometria Espacial 

mais dinâmicas, interessantes e que possam resultar em uma aprendizagem mais 

significativa, a utilização das tecnologias e recursos disponíveis é, sem dúvida, muito 

importante.  

Considerando-se que o ensino deve ser pensado de maneira que contemple 

situações que estimule o interesse do aluno e desperte sua atenção, procurou-se elaborar 

algumas atividades para trabalhar o conteúdo de Geometria Espacial. Tais atividades 

têm o principal objetivo de estimular os alunos a refletir, analisar, relacionar e utilizar o 

conhecimento adquirido em diferentes situações. Segundo Valente (1999): 
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“A sociedade atual passa por grandes mudanças, exigindo cidadãos críticos, 

criativos, reflexivos, com capacidade de aprender a aprender, de trabalhar em 

grupo, de se conhecer como indivíduo e como membro participante de uma 

sociedade que busca o seu próprio desenvolvimento, bem como o de sua 

comunidade. Cabe à educação formar este profissional. Por essa razão, a 

educação não pode mais restringir-se ao conjunto de instruções que o 

professor transmite a um aluno passivo, mas deve enfatizar a construção do 

conhecimento pelo aluno e o desenvolvimento de novas competências 

necessárias para sobreviver na sociedade atual.” (VALENTE, 1999, p. 140). 

 

De acordo com os PCN’s (BRASIL, 2000), as habilidades propostas para o 

estudo da Geometria Espacial e os conteúdos abordados são: usar formas geométricas 

espaciais para representar ou visualizar partes do mundo real; interpretar e associar 

objetos sólidos e suas diferentes representações bidimensionais, como projeções, 

planificações, cortes e desenhos. 

Segundo Santos et al. (2007), uma vertente bastante promissora é a utilização de 

jogos para ratificar o conhecimento apresentado em sala de aula.  Quando se trata de 

jogos, os alunos já se sentem mais motivados, assim, pretende-se relacionar o conteúdo 

estudado ao jogo que torna a atividade interessante e a aprendizagem mais prazerosa. 

Segundo Smole (2008), o uso dos jogos auxilia no desenvolvimento de 

habilidades como observação, análise, levantamento de hipóteses, suposição, reflexão, 

tomada de decisão, argumentação e organização. 

“Nossos estudos mostram que, quando as situações de jogos são bem 

aproveitadas, todos ganham. Ganha o profesor porque tem possibilidade de 

propor formas diferenciadas de os alunos aprenderem, permitindo um maior 

envolvimento de todos criando naturalmente uma situação de atendimento à 

diversidade, uma vez que cada jogador é quem controla seu ritmo, seu tempo 

de pensar e de aprender. Ganha o aluno que aprenderá mais matemática, ao 

mesmo tempo em que desenvolve outras habilidades que lhe serão úteis por 

toda a vida e não apenas para matemática.” SMOLE, (2008, p. 27). 

 

Nessa perspectiva procurou-se desenvolver atividades que pudessem servir 

como motivadoras da aprendizagem e também se constituíssem como ferramenta efetiva 

de ensino, surgindo assim o Bingo das Planificações, Pife dos Sólidos Geométricos e a 

Relação entre o volume dos prismas e o volume das pirâmides. 
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A atividade Bingo das Planificações sugere-se que seja aplicada logo após a 

identificação e reflexão sobre as características de cada sólido geométrico. Realiza-se 

uma discussão acerca das semelhanças e diferenças entre os sólidos e, após a 

identificação, chama-se a atenção para importância da planificação de tais sólidos. Nas 

figuras 1 e 2, demonstra-se a atividade realizada com planificações de sólidos 

construidos com cartolinas que serviram como base para discussões sobre as 

características, elementos e semelhanças e diferenças entre os sólidos envolvidos. 

Para a fixação do conteúdo e refinamento da percepção dos alunos, ou ainda, 

como introdução do tópico volume da pirâmide, é possível trabalhar com um exemplo 

prático e dinâmico demonstrando que o volume de um prisma, corresponde a três vezes 

o volume de uma pirâmide de mesma base e mesma altura do referido prisma. Para isso, 

as pirâmides confeccionadas previamente serão distribuídas aos participantes da 

atividade, onde será solicitado que eles posicionem essas pirâmides de modo a formar 

prismas e depois de concluída essa etapa, sugere-se interpolar uma discussão sobre a 

relação entre o volume dos prismas e das pirâmides. 

O Pife é uma atividade elaborada para ser aplicada ao final do estudo da 

Geometria Espacial, uma vez que envolve conceitos tais como: características, 

planificações e equações para calcular área e volume de figuras tridimensionais. Então, 

acredita-se que esta seja uma atividade que auxilie no processo de avaliação e aplicação 

da aprendizagem. 

Considera-se importante salientar que, os objetivos iniciais das atividades foram: 

Identificar os elementos de um sólido; Identificar diferentes planificações de alguns 

poliedros; Relacionar os sólidos geométricos com objetos do cotidiano; Estabelecer 

relações entre figuras tridimensionais e bidimensionais bem como exercitar a visão 

geométrica tridimensional; Caracterizar e identificar os sólidos geométricos. Salienta-se, 

ainda, que houve planejamento e a aplicação de várias atividades durante as aulas de 

matemática e que os jogos tiveram um papel muito importante no desenvolvimento dos 

tópicos de Geometria Espacial. 

As imagens a seguir mostram momentos durante a aplicação das atividades 

envolvendo planificações.  Essas ações antecedem o Bingo das Planificações: 
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Figura 7: Atividade com planificações de figuras em cartolinas 

 

Fonte: Autores 

Figura 2: Construção das planificações de figuras geométricas 

 

Fonte: Autores 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
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 A seguir, realiza-se uma descrição mais detalhada de cada atividade realizada. 

 

BINGO DAS PLANIFICAÇÕES 

 

 Uma sugestão de aplicação desta atividade foi realizada com os alunos, de 

forma que cada um possuía uma cartela com cinco planificações, entre elas algumas que 

pareciam, mas não correspondia a planificação de figuras geométricas, como por 

exemplo, um prisma hexagonal com somente 5 faces laterais retangulares. Utilizou-se 

os sólidos de acrílico em uma caixa que eram escolhidos aleatoriamente, onde os alunos  

marcar em suas cartelas caso tivessem a figura planificada. A intenção foi de levar para 

a sala de aula uma maneira diferente e divertida de ensinar e verificar aprendizagem. 

 

Figura 3: Modelo cartela do bingo 

 

Fonte: Autores 

 

PIFE DOS SÓLIDOS GEOMÉTRICOS 

 

A sugestão é que seja disponibilizado, para cada grupo de quatro pessoas, um 

baralho semelhante ao tradicional, contendo 108 cartas, onde as regras do jogo seguem 

basicamente as mesmas do pife tradicional. O baralho será composto por quatro 

coringas, e as demais cartas terão: imagens, características, planificações e fórmulas dos 

seguintes sólidos geométricos: cubo, paralelepípedo, prisma quadrangular regular, 

prisma triangular, prisma hexagonal, prisma pentagonal, tetraedro, pirâmide hexagonal, 

pirâmide triangular, pirâmide quadrangular, pirâmide pentagonal, cilindro, cone e 

esfera. 
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Regras do jogo: Cada jogador receberá nove cartas, este deverá formar trios com 

cartas diferentes, referentes ao mesmo sólido geométrico. O jogador que primeiro 

formar os três trios, vence o jogo. 

  

RELAÇÃO ENTRE VOLUME DE PRISMAS E PIRÂMIDES 

 

Pretende-se, com essa atividade, demonstrar que o volume de um prisma, 

corresponde a três vezes o volume de uma pirâmide de mesma base e mesma altura do 

referido prisma. As pirâmides foram distribuídas aos alunos e solicitou-se que 

posicionassem essas pirâmides de modo a formar prismas. Depois de concluída essa 

etapa, realizou-se a discussão sobre a relação entre o volume dos prismas e das 

pirâmides. 

  

Figura 4: Pirâmides 

 

 Fonte: Autores 
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Figura 5: Sólidos formados com as pirâmides 

 

Fonte: Autores 

 

Acredita-se que os objetivos tenham sido atingidos, uma vez que observou-se 

durante a atividade, o envolvimento dos alunos, demonstrando interesse e segurança 

quanto ao estudo da geometria espacial.  Percebeu-se um crescimento no que se refere à 

visão tridimensional e, em nenhum momento, a atividade foi considerada apenas uma 

recreação, estando claros os objetivos pretendidos. 

 

Palavras-chave: Geometria espacial; Ensino médio; Aprendizagem; PIBID. 
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