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Resolução das Atividades Complementares - MAT2_16GEO01 

 
1. Depois de separar todos os objetos da Caixa de Descobertas,  observe as 

imagens e responda às perguntas abaixo: 

      

    MOEDA                                                 BAMBOLÊ                                    BOLA DE 

BASQUETE   

 

● Você conhece todos os objetos acima?  

● Quais você já manuseou?  

          Converse com seus alunos e estimule-os a pensar sobre as questões 

acima. 

● Todos os objetos acima são redondos? Sim   

● Todos têm a forma de esfera?  Não 

● Qual deles lembra a forma de esfera? Bola de basquete  

 

Professor: Se possível mostre os objetos acima e estimule o manuseio. O importante 

dessa atividade é que os alunos consigam diferenciar, concretamente, a esfera do 

círculo e da circunferência. Não se preocupe, inicialmente, com as nomenclaturas e 

sim com a compreensão dos alunos. Uma vez familiarizados com os materiais e suas 

características, introduza os nomes corretos e os utilize sempre que surgir uma 

oportunidade: ao brincar no pátio, ao cortar uma fruta, ao comer um biscoito... 

Lembre-se: a criança pode fazer associações e criar apelidos  para alguns conceitos, 

mas você enquanto professor tem a responsabilidade de nomear e utilizar  os termos 

corretamente. 
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2. As figuras não planas estão presentes em nosso dia a dia, não é mesmo? 

Observe a imagem abaixo e responda: 

 
● Que objeto é esse?  Um copo 

● Quais são as características da forma desse objeto? Ele é arredondado e possui 

duas partes retas. 

● Se esse objeto estivesse dentro da caixa de descobertas, em qual outra 

caixa deveríamos colocá-lo? Por quê? Colocaria na caixa de cilindro, pois 

esse objeto lembra essa figura não plana devido  às características de sua 

forma. 

 

Professor,  

Para resolução dessa atividade leve os alunos a pensarem no objeto destacado 

e pensar em suas características. É importante que os alunos registrem seus 

pensamentos e suas conclusões, por isso, estimule-os a preencher a tarefa e 

complementar seus registros na própria folha ou em seus cadernos. Quando a 

criança raciocina e levanta hipóteses, a escrita ajuda a organizar seus 

pensamentos. 

 

3: Desafio 

Observe o quadro abaixo, nele aparecem diferentes figuras. 
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● Quais figuras não planas estudadas em nossa aula de hoje você 

reconhece nesse quadro?  Cilindro e esfera 

● Escreva seus nomes e quantas vezes cada um deles aparece acima. O 

cilindro aparece 4 vezes e a esfera 3 vezes. 

 

Professor, 

Estimule os alunos a olharem para o quadro como um todo e depois apreciar 

cada forma isoladamente. A partir dos conhecimentos construídos durante 

todas as atividades, eles terão condições de perceber a diferença entre as 

figuras planas e não planas e ainda classificar as figuras que estudamos nesta 

aula: esfera e cilindro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


