
 
 

Guia de intervenções 
MAT1_10GEO05 / Dado das formas planas 

 

Possíveis dificuldades na realização 
da atividade 

Intervenções 

Compreender que existem formas 
planas nas faces das formas não 
planas. 

Explicar que as formas planas são as 
representações em um plano. As 
formas planas desenhadas no dado 
(quadrado, retângulo e círculo)  são 
faces das formas não planas (cubo e 
bloco retangular). O círculo é a forma 
das bases do cilindro. 
Propor aos alunos as seguintes 
reflexões: 

- O próprio dado do jogo é uma 
forma não plana. Qual é o 
nome dela? 

- Qual é a forma plana das faces 
dele? 

Encoste o dado em um papel e 
desenhe o contorno. O que você 
obtém? 

Compreender por que o cubo e o 
bloco retangular tem faces enquanto 
o cilindro tem bases. 

Propor que os alunos observem as 
três formas não planas e comparem 
cubo/ bloco retangular com o cilindro. 
As duas primeiras formas possuem 
superfícies planas em todos os lados 
(faces), já o cilindro apresenta um 
“corpo redondo” delimitado por duas 
superfícies planas que são as bases. 
Propor a seguintes questões: 

- Qual dessas formas não planas 
necessitam de bases de apoio? 

- Como podemos empilhar um 
cilindro em cima do outro com 
mais facilidade? 

- O que seria usado como apoio? 
- De quantas maneiras podemos 

apoiar um cilindro com uma 
parte plana?  
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Opção 2 

Possíveis erros dos alunos  Intervenções  

Confundir nas figuras não planas 
quais são as faces quadradas e quais 
são as retangulares. 

Destacar o fato de que o quadrado 
tem todos os lados do mesmo 
tamanho. Propor aos alunos que 
observem com atenção e comparem 
as medidas das faces dos objetos 
para perceberem se elas têm a 
mesma altura e largura, somente 
serão quadradas se tiverem essa 
característica. 
Propor aos alunos que reflitam: 

- O que diferencia o cubo do 
bloco retangular? 

- Se eu estiver em dúvida sobre a 
forma da face, olhando as 
outras faces do objeto eu posso 
ter pistas? 

- No cubo, como são as faces 
entre si?  

- Qual é a forma das faces do 
bloco retangular?  

- Será que o próprio nome dessa 
forma serve como dica? 
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