
 

 

Guia de intervenções  
MAT2_16GEO05 / Criando contornos no geoplano  

 
Durante a atividade principal “Criando contornos no geoplano” podem aparecer 
algumas possíveis dificuldades na compreensão do aluno ou até erros no 
momento da execução do trabalho. O papel do professor será sempre 
problematizar a situação e a partir de boas perguntas, levá-los a entender o 
comando e/ou utilizar seu erro para reflexão e logo apropriação do 
conhecimento. 

 

Possíveis dificuldades na realização 
da atividade 

Intervenções 

- Organização da atividade: O aluno 
pode não conseguir se organizar para 
realização da atividade lúdica. 

Antes de iniciar a atividade, converse 
com seus alunos a respeito da 
importância da organização e 
comprometimento deles para o 
sucesso do trabalho. É importante 
que os combinados da turma sejam 
expostos mais uma vez, pois à 
medida em retomamos essas regras 
elas vão ficando mais internalizadas e 
ajudam muito na participação e 
engajamento dos alunos na atividade.  

-  Dúvidas ao relembrar os conceitos 
anteriores que serão pré-requisitos 
para nossa aula: Identificar as figuras 
planas 

Se os alunos apresentarem 
dificuldades em reconhecer e 
identificar as figuras planas, pegue 
alguns objetos como folha de sulfite 
em forma de quadrado, cd, esquadro 
(forma triangular) e uma cédula de 
dinheiro. Faça as seguintes perguntas: 

- Você conhece esses objetos? 
- Quais são as características de 

cada um deles? 
- Esses objetos lembram alguma 

forma geométrica? Quais? 
Tente estimulá-los a perceber as 
características dos objetos 
relacionando-os com as figuras 
planas.  
Pegue cada objeto e compare-o com a 
figura plana que se assemelha a ele. 
Use a nomenclatura adequada. 
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Alguns erros durante a atividade também podem aparecer, com o objetivo de 
aproveitar os erros para levar o aluno a uma reflexão e fazer com que ele 
consiga assimilar o conceito, colocamos aqui alguns casos que podem aparecer 
e as intervenções adequadas para cada situação. 

 

Possíveis erros dos alunos  Intervenções  

- Os alunos podem conseguir 
identificar as figuras planas, mas 
apresentar erros no momento de 
diferenciar as regiões planas com 
seus contornos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se esse erro for percebido durante a 
aula e a partir das resoluções das 
atividades, é possível que seu aluno 
mereça uma atenção especial.  
Neste caso, pegue uma folha de papel 
no formato de um quadrado e peça 
que ele pinte o seu interior. Pergunte 
o que ele percebe quanto à forma da 
folha. 
Nesse momento o aluno deverá 
manusear a folha e dizer que ela tem 
a forma de um quadrado.  
Peça que ele monte no geoplano ou 
contorne na folha suas bordas, 
obtendo um quadrado. Mostre as 
duas imagens e peça que ele as 
compare. 
O aluno deverá perceber que a parte 
preenchida da  folha, trata-se da 
região quadrangular, já o contorno 
realizado no geoplano trata-se do 
quadrado propriamente dito. 

- Durante a realização da atividade o 
aluno pode não conseguir nomear a 
circunferência. Ele pode confundir 
com o círculo. 

Se o aluno demonstrar dificuldade em 
nomear a circunferência, mostre uma 
aliança e um cd. Peça que ele 
compare os objeto e através da 
percepção das semelhanças e 
diferenças ele deve chegar a 
conclusão de que o círculo tem seu 
interior preenchido, já a 
circunferência é o contorno dessa 
região plana. 

 
Professor, 
Sabemos que o aluno deve ser estimulado ao máximo para participar 
efetivamente das propostas levadas para a sala de aula. Ele deve se sentir 
desafiado diante de uma situação-problema.  
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Criar esses desafios e proporcionar subsídios  para que eles consigam 
prosseguir é nosso papel, enquanto professor problematizador do processo. 
Para compreender melhor esse caminho, segue a sugestão do texto: Afinal, o 
que é esforço produtivo e como ele funciona na Matemática?  
Ele o ajudará a refletir sobre suas práticas e traçar novas estratégias para 
conseguir atingir seus objetivos de aprendizagem.  
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