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Resumo 

O presente trabalho descreve algumas atividades desenvolvidas por um grupo de 

bolsistas de iniciação a docência do Programa Institucional de Bolsas de Incentivo à 

Docência (PIBID), Subprojeto Matemática, da Universidade Federal do Pampa – 

Campus Bagé, atuantes no Instituto Federal Sul Riograndense (IFSUL), Campus Bagé, 

e aplicadas às turmas do 4º semestre dos Cursos de Ensino Médio Integrado em 

Agropecuária e Informática. Buscou-se estabelecer momentos de discussões acerca de 

características e elementos dos sólidos geométricos e suas planificações com o objetivo 

de desenvolver nos alunos uma visão tridimensional, o que considera-se fundamental 

para o entendimento dos tópicos da Geometria Espacial. Percebeu-se o envolvimento e 

o interesse dos alunos durante o desenvolvimento da atividade e, por meio de jogos, 

pode-se realizar a avaliação de toda a atividade.  
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Introdução 

 O objetivo deste trabalho é apresentar algumas atividades desenvolvidas por 

bolsistas de iniciação à docência do PIBID/UNIPAMPA/Bagé, atuantes no IFSUL/Bagé 

em turmas do 4º semestre dos cursos de Ensino Médio Integrado em Agropecuária e 

Informática.  

 A pertinência desta ação está ligada ao fato de geralmente os alunos do Ensino 

Médio apresentarem grandes dificuldades em compreensão geométrica, que podem ser 

decorrentes da forma como o conteúdo é abordado.  

 Entende-se que o ato de planejar atividades didáticas procurando explorar essas 

ferramentas podem tornar o conhecimento mais acessível e a aula mais dinâmica e 

interessante, contribuindo para uma aprendizagem mais eficiente.  

 As atividades descritas nesse trabalho foram realizadas em diferentes momentos 

durante o semestre. Na introdução da Geometria Espacial utilizou-se os sólidos de 

acrílico e as planificações de cartolina para a realização das discussões acerca de 

elementos e características. Após a conclusão dessa etapa, aplicou-se a atividade Bingo 

das Planificações. Posteriormente, durante o estudo do Volume, utilizou-se as pirâmides 

que formam os prismas para a demonstração da relação entre o volume dos prismas e 

das pirâmides. Ao final de todo o conteúdo da Geometria Espacial, os alunos puderam 

colocar em prática vários tópicos estudados no jogo do Pife que envolve as principais 

características de cada sólido estudado.  

 

Reflexão teórica  

 Atualmente, com toda tecnologia e recursos digitais à disposição dos alunos e 

dos próprios professores, buscar estratégias de ensino e aprendizagem que possam 

despertar o interesse dos alunos pelas aulas de matemática e, por consequência, pelo 

conteúdo a ser abordado, é uma tarefa possível.  

 Considerando que o ensino deve ser repensado de maneira que contemple 

situações do cotidiano dos alunos e que estimule seu interesse e atenção, procurou-se 

elaborar algumas atividades que podem ser utilizadas nas aulas de matemática de 

geometria espacial. Nas atividades elaboradas, os alunos podem ser estimulados a 



 
 

refletir, analisar, relacionar e posteriormente utilizar o conhecimento adquirido em 

diferentes situações.  

 Nessa concepção de construção do conhecimento na relação dos alunos com o 

meio, concorda-se que: 

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). 

 As habilidades propostas para o estudo da Geometria Espacial (BRASL, 1997) 

incluem usar formas geométricas espaciais para representar ou visualizar partes do 

mundo real.  Nessa direção, uma vertente bastante promissora é a utilização de jogos 

para ratificar o conhecimento apresentado em sala de aula (SANTOS; SOMBRIO; 

MARCA, 2007, p. 582). Pesquisas legitimam o assunto e apontam os jogos 

educacionais como elemento de grande potencial no desenvolvimento cognitivo dos 

alunos.  Relacionar o conteúdo estudado e o jogo torna a atividade interessante e a 

aprendizagem mais prazerosa.  

[...] quando as situações de jogos são bem aproveitadas, todos ganham. 

Ganha o professor 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 

que desenvolve outras habilidades que lhe serão úteis por toda a vida e não 

apenas para matemática (SMOLE; DINIZ; MILANI, 2008, p. 27). 

 

O uso dos jogos auxilia no desenvolvimento de habilidades como observação, 

análise, levantamento de hipóteses, suposição, reflexão, tomada de decisão, 

argumentação e organização. Acredita-se na aplicação de jogos como alternativa 

didática porque o aluno demonstra maior interesse e participa de todo o processo de 

ensino e construção da própria aprendizagem. 

 Apresenta-se a seguir as atividades aplicadas. 



 
 

 

Atividades, Métodos e Resultados  

As atividades Bingo das Planificações, Pife dos Sólidos Geométrico e Relação 

entre Volumes de Prismas e Pirâmides foram aplicadas como recursos didáticos 

diferenciados em aulas de geometria espacial no Ensino Médio. Os objetivos iniciais 

dessas atividades foram identificar os elementos de um sólido e as diferentes 

planificações de alguns poliedros; relacionar os sólidos geométricos com objetos do 

cotidiano; estabelecer relações entre figura tridimensionais e bidimensionais, 

exercitando a visão geométrica tridimensional; e caracterizar e identificar os sólidos 

geométricos.  

 Foram utilizados sólidos de acrílico, planificações em cartolinas e demonstração 

dos sólidos de revolução utilizando motor de brinquedos.  

 A aplicação das atividades ocorreu durante as aulas de matemática, em que os 

jogos tiveram um papel fundamental no desenvolvimento dos tópicos da Geometria 

Espacial. A figura 1 mostra um dos momentos de aplicação das atividades. 

 Para atividade Bingo das Planificações, trabalhou-se a identificação e reflexão 

sobre as características de cada sólido geométrico. Realizou-se uma discussão acerca 

das semelhanças e diferenças entre os sólidos e, chamou-se a atenção para a importância 

da planificação destas figuras na compreensão do conteúdo abordado.  

 Na aplicação desta atividade, cada aluno recebeu uma cartela, como da Figura 3, 

com cinco planificações, entre elas, algumas que não correspondiam à planificação de 

sólidos geométricos, como por exemplo, um prisma hexagonal com somente cinco faces 

laterais retangulares. Sólidos de acrílico em uma caixa eram escolhidos aleatoriamente, 

e os alunos, marcavam em suas cartelas, caso tivessem a planificação correspondente.  

 



 
 

Figura 14- Atividade com planificações 

 

Fonte: Autores 

Figura 15 - Planificações das figuras geométricas 

 

Fonte: Autores 

  



 
 

Figura 16 - Modelo Cartela do Bingo 

 

Fonte: Autores 

 

 A atividade Relação entre Volumes de Prismas e Pirâmides foi aplicada para 

introdução do tópico volume da pirâmide. Foi realizada uma discussão acerca dos 

materiais levados para a sala de aula e demonstrada a relação entre os volumes, 

destacando que o volume da pirâmide é igual a um terço do volume do prisma, desde 

que tenha mesma área da base e altura da pirâmide.  

 As pirâmides, Figuras 4 e 5, foram distribuídas aos alunos e, solicitou-se que as 

posicionassem 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 17 - Pirâmides 

 

Fonte: Autores 

  



 
 

 A atividade do Pife Geométrico, aplicada ao final do estudo da geometria 

espacial, envolveu características dos sólidos, planificações e equações para calcular 

área e volume de figuras tridimensionais. 

Figura 18 - Prismas formados com as pirâmides 

 

Fonte: Autores 

   

 No Pife, cada grupo de quatro alunos recebeu um baralho semelhante ao 

tradicional, contendo 108 cartas. As regras do jogo seguem basicamente as mesmas do 

pife tradicional. O baralho é composto por quatro coringas, e as demais cartas são: 

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. Cada jogador recebe nove 

cartas, e deverá formar trios de cartas referentes ao sólido geométrico. O jogador que 

primeiro formar os três trios, vence o jogo. 

 Observou-se durante a atividade, o envolvimento dos alunos, demonstrando 

interesse e segurança quanto ao estudo da geometria espacial.  Em nenhum momento a 

atividade foi considerada apenas uma recreação, estando claros os objetivos 

pretendidos.  

Considerações finais  



 
 

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. 
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