
 

 

Guia de intervenções 
MAT2_15GEO01 / Figuras planas e não planas 

 
Atividade 1: 
Com os dois sólidos geométricos que a professora colocou sobre sua mesa e a 
sulfite em branco, contorne todas as faces na folha, conforme a professora 
orientou. Observe os sólidos e os desenhos que você registrou na folha e 
responda : 

a) Que diferença você pode observar entre as figuras da folha e os sólidos 
geométricos? 

b) Qual grupo posso considerar como figuras planas e não planas? 
c) Cite algumas características dos dois grupos, figuras planas e não planas. 

 
Segue abaixo as possíveis dificuldades na realização da atividade. 
 
Possíveis dificuldades na 
realização da atividade 

Intervenções 

Uma dupla de alunos contornar a 
base quadrada em uma pirâmide e 
outra dupla a face triangular. 
Durante as comparações isso irá 
gerar dúvidas na compreensão.  

Importante a professora mostrar neste 
sólido que a peça é apoiada e que a 
figura que está no apoio, no caso o 
quadrado é o que chamamos de base e 
que os triângulos também são 
considerados como faces laterais. 
Porém, mesmo sendo base, também é 
considerada como face. Portanto não 
está errado o desenho da outra dupla, 
simplesmente apoiaram a base para o 
contorno. 
Poderá realizar questionamentos: 

- Você pode explicar qual face você 
contornou? 

- Por que a outra dupla colocou 
outro desenho como face, 
utilizando o mesmo sólido que 
vocês? 

Para complementar a compreensão ela 
poderá utilizar algum prisma.   

Cilindro e cone, que provavelmente 
os alunos não irão perceber o 
retângulo na superfície lateral do 
cilindro e que o cone também 
possui um setor circular na 

Provavelmente, neste caso, os alunos 
somente irão compreender que existe 
um retângulo no cilindro quando a 
professora mostrar os dois sólidos 
abertos, ou seja planificado. A 

_____________________________________________________________________________ 

Associação Nova Escola © 2017 - Todos os direitos reservados 



 

 

superfície lateral, ambos são 
limitados por superfície 
arredondada e plana.  

professora poderá perguntar: 
- Só existe essa face no cilindro? 

Quando isso acontece, os alunos 
percebem a presença do retângulo, que 
é uma figura conhecida.  

Outra dificuldade é quanto a esfera, 
pois não irão conseguir realizar o 
contorno, pois é corpo redondo. 

A professora deverá mostrar que não é 
possível planificar a esfera. 
A professora poderá perguntar: 

- E a esfera? O que vocês puderam 
concluir? 

Na questão C onde eles precisam 
escrever algumas características, 
podem surgir dificuldades, como 
perceberem que a face plana de um 
paralelepípedo é retangular e que 
possui vértice já a base de um 
cilindro (círculo) não possui vértice. 

Importante nesta exploração dos 
sólidos e os desenhos de suas faces na 
folha, a professora mostrar os conceitos 
e linguagens matemáticas, como citar o 
nome dos polígonos encontrados 
nestes desenhos, mostrar as faces e 
bases dos prismas e pirâmides. Mostrar 
que o que eles chamam de “lados” nos 
sólidos são as faces, que as “pontas” são 
os vértices e que a “linha” são as 
arestas.  
A professora deve estimular seus alunos 
para que falem sobre as características 
das peças, assim irão percebendo seus 
atributos. 
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