
PREFEITURA DE INDAIATUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

PROJETO GEOPLANO 

 

 

Público alvo: alunos do 1ºAno  

Duração: 2º bimestre  

Periodicidade: 01 aula semanal  

 

 
 Justificativa:  

Em complementação ao trabalho desenvolvido na disciplina de Matemática da Coleção “Conviver e 

Aprender” – 1º ano/2º bimestre, a escolha do Geoplano para o desenvolvimento deste trabalho deu-se pelo 

fato de ser um recurso didático-pedagógico dinâmico e manipulativo. Seu uso permite a construção de 

conceitos e resolução de problemas por meio da integração com a geometria, possibilitando a exploração de 

atividades que desenvolvem habilidades relativas à exploração espacial e plana, e à discriminação visual 

dentre outros. Nessa linha de pensamento, o Geoplano é um instrumento que oferece um apoio para 

representação geométrica e favorece uma atividade dinâmica na consecução de conceitos e conteúdos 

matemáticos, de maneira atrativa para o estudante. O Geoplano tem por objetivo principal levar os alunos a 

explorar figuras poligonais através da construção e visualização, facilitando o trabalho com o Eixo de 

Espaço e Forma na Matemática. 

 

Objetivos:  

 Construir conceitos geométricos de forma lúdica; 

 Conhecer figuras geométricas; 

 Explorar espaço e representar as diferentes formas e figuras que progressivamente aprenderá a 

diferenciar e nomear; 

 Iniciar o desenvolvimento da percepção visual de formas geométricas planas; 

 Comparar, ampliar e reduzir formas e figuras; 

 Fazer uso de nomenclatura adequada às formas; 

 Desenvolver o raciocínio lógico; 

 Construir noção de espaço, através da manipulação dos materiais; 

 Explorar nocões de: dentro/fora, por cima/ por baixo, em cima/ em baixo, cor, lateralidade, 

fronteira, conjunto, número/quantidade.

Recursos: 

 
 Geoplano;  
 Data show, 

 Máquina digital,  

 Sites educativos de matemática  

 Elástico colorido de amarrar dinheiro  

 Lápis de cor 

 Formas geométricas recortadas de cartolina, uma para cada aluno. (quadrado, hexágono, etc...);  

 Folhas de papel pontilhado ou um similar que possa representar o geoplano;  

 Régua.  

 

Etapas do Geoplano 

 

1. Conhecendo o geoplano (manipulação dos elásticos à vontade, sem impor desenhos concretos, o que 

se quer é uma composição livre); 

2. Construindo no geoplano 

3. Adivinhando 

4. Transformando  

5. Contando pinos 

6. Figuras diferentes 

7. Ampliando ou reduzindo 

8. O Maior e o menor 
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9. Figuras iguais em diferentes posições 

10. Siga as pistas 

11. Criando figuras diferentes 

12. Exposição 

 

Para a realização deste projeto, utilizaremos a Sequência Didática apresentada no capítulo 2 – Geometria: 

percebendo espaços, figuras e formas, do livro Figuras e Formas – Coleção Matemática de 0 a 6, de Kátia 

Stocco Smole, Maria Ignez Diniz e Patrícia Cândido, Porto Alegre,: Artmed, 2003 (ANEXO 1).  

 

1ª Aula: Conhecendo o geoplano  

 

Divida a turma em duplas ou trios, entregue os geoplanos e os elásticos para cada equipe. Deixe que 

manipulem livremente o material e descubram o que podem fazer com ele. É uma atividade de conhecimento 

do material que deve proporcionar trocas entre os integrantes do grupo. Os alunos devem ter um tempo 

para explorar e investigar o geoplano antes de serem propostas atividades estruturadas. 

 

Peça para cada equipe dizer o que observou a respeito do geoplano e o que conseguiu realizar. Faça 

perguntas para orientar os alunos:  

 De que material é feito,  

 Vocês sabem como se chama este material,  

 Para que serve,  

 O que podemos fazer com o geoplano, etc. 

 

Atenção: Esta atividade deve ser repetida outras vezes, aumentando o desafio como: usar apenas um, dois 

ou três elásticos.  

 

2ª Aula: Construindo no geoplano (Anexo 2 - Figuras) 

 

Desafie os alunos a construírem figuras geométricas no geoplano. Para isso, entregue, um cartão com uma 

figura para cada dupla ou trio construir em seu geoplano (a mesma figura para todos).    

 

Após a construção, auxilie as equipes a explicar como fizeram e o que observaram. O professor deve 

intervir com perguntas sobre a figura construída:  

 Qual o nome da figura,  

 Como foi construída no geoplano,  

 A construção do colega está como a do cartão,  

 Continue argumentando por que está igual ou não.  

 

Atenção: Professor seja apenas um observador e estimule os alunos a descobrirem com os colegas qual a 

melhor maneira de elaborar a construção. Estratégias como contar os pinos, sobre as linhas, contar os pinos 

no interior, contar as linhas que são lados das figuras, etc., podem surgir entre os alunos. Dessa forma eles 

terão uma ótima oportunidade de aprender e ensinar através da troca, porém para que isso aconteça, é 

preciso que o professor estimule o diálogo e peça que os alunos socializem como conseguiram desenhar as 

figuras. 

 

Cada vez que trocar a figura discutir com os alunos questionando: 

 Como ela é,  

 Se alguém sabe o nome da figura,  

 Quantos lados ela tem, quantos cantos,  

 O que se parece com ela na classe, etc.  

Ainda nesta atividade você poderá escolher se as respostas serão orais e/ou por escrito.  

 

Aproveite para comparar as construções de uma equipe com outra e junto com a turma validar as respostas 

ou argumentos apresentados pelos colegas, assim, os alunos vão descobrir com os outros, qual a melhor 

forma ou maneira de construir as figuras geométricas no geoplano. São formas participativas de se 

construir conceitos que gera compreensão e comparação entre o vivido e o construído.  

 

Procure recortar as figuras de um tamanho diferente, para que possa surgir um impasse entre os alunos, 

"se a figura for maior, ela é igual?". Você pode agora pedir para que diminuam ou aumentem a figura no 

geoplano, e pedir para que descrevam o procedimento, pode perguntar quantos pregos o elástico precisou 

"pular" para aumentar ou diminuir a figura para que ela ficasse semelhante e em quantas direções isso foi 

necessário.  Ao final das comparações, anote no quadro as descobertas feitas pela turma, sempre que 

possível, oriente e relembre o que o grupo já sabe sobre cada figura geométrica. 



 

Ao final das comparações, anote no quadro as descobertas feitas pela turma, sempre que possível, oriente 

e relembre o que o grupo já sabe sobre cada figura geométrica. 

Ao final do registro, peça para cada aluno copiar o texto no caderno e desenhar a figura na malha 

pontilhada ou geoplano de papel.  

 

Desta forma, o professor já está trabalhando o conceito de polígono que é formado por segmentos de reta, 

um seguido do outro. Esses segmentos não se cruzam e têm extremidades comuns. 

  

3ª Aula: Adivinhando 

 

 

Cada aluno faz uma construção no geoplano, com o número de elásticos que desejar, e depois mostra para a 

classe, que deve tentar adivinhar o que ele fez. 

 

Depois, cada aluno faz uma construção no geoplano, e em seguida, a cópia na malha pontilhada. Os desenhos 

são trocados entre os alunos. Cada aluno a partir do desenho recebido deve construir a figura do amigo no 

seu geoplano. Ao final discutir com os alunos, as semelhanças e diferenças. 

 

4ª Aula: Transformando 

 

Em grupos, os alunos recebem os desenhos a seguir e são desafiados a copiarem a figura no geoplano. 

 

 

 
 

Ao finalizarem questione: “Como você deve fazer para transformar esta figura em outra deste tipo?”. 

 
 

Solicite aos alunos que desenhem cada figura final na malha pontilhada. 

Professor observe a linguagem que os alunos usam para explicar como resolveram a atividade e proponha 

outros desafios como nos exemplos abaixo: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



5ª Aula: Contando pinos 

Em duplas, os alunos devem construir três figuras diferentes, sendo que cada uma delas o elástico deve 

encostar em apenas três pinos (repetir para quatro, cinco, seis... pinos). A maioria dos alunos realizam a 

construção abaixo: 

 

É importante que o professor faça intervenções para que encontrem diferentes soluções: 

 

Solicite também que construam um quadrado que toque em 4 pinos (repetir a atividade com 12,8,16), ou 

ainda um triângulo que toque em 3 pinos (variando a consigna para 9,8,etc.). 

O objetivo é propor situações-problema com várias soluções, os quais exigem dos alunos várias tentativas, 

pois eles precisam rever algumas de suas hipóteses sobre triângulos e quadrados. 

6ª Aula: Figuras diferentes 

Esta atividade permite que, na busca de diferentes figuras, o aluno reflita sobre algumas características 

geométricas como número de lados e tamanho de lados. 

Organizar os alunos em duplas ou grupos em que possam discutir suas hipóteses e compará-las. Solicitar: 

 Construa no seu geoplano diferentes figuras de quatro lados. Desenhe na malha. 

 Construa no seu geoplano diferentes triângulos. Desenhe na malha. 

 Construa no seu geoplano diferentes retângulos. Desenhe na malha. 

É importante que os desafios sejam propostos um de cada vez e que a nova consigna seja solicitada 

somente após todos concluírem a atividade. 

Ao final de cada desafio, as duplas ou grupos deverão mostrar seus desenhos e buscar semelhanças e 

diferenças entre as várias construções realizadas. 

7ª Aula: Ampliando ou reduzindo 

Solicite aos alunos que ampliem ou reduzam uma figura. 

Proponha uma discussão entre ao alunos, permitindo que cada um avalie e compare suas construções com os 

colegas. 

 Use o elástico e construa a figura abaixo: 

 



 Agora faça essa figura ficar maior: ela deve tocar em 8 pinos. Desenhe na malha as duas figuras. 

 Repetir para as figuras abaixo: 

 

 
 

 Use o elástico e construa a figura abaixo: 

 
 Agora faça essa figura ficar menor: ela deve tocar em apenas 4 pinos. Desenhe na malha as duas 

figuras 

 Repetir o desafio com outras as figuras. 

 

8ª Aula: O maior e o menor 

Proponha aos alunos – um desafio de cada vez: 

 Qual é o menor quadrado que você consegue fazer no geoplano? Desenhe. 

 Qual é o maior quadrado que você consegue fazer no geoplano? Desenhe. 

 Quantos quadrados diferentes você consegue fazer no geoplano? Desenhe. 

 Por que esses quadrados são diferentes? 

Ao final socialize as diferentes resoluções e dificuldades encontradas pelos alunos. 

Alguns alunos encontram apenas 2 ou 3 quadrados diferentes, enquanto outros representam retângulos 

não-quadrados, é muito  importante que o professor discuta com os alunos as diferentes soluções e solicite 

que os alunos socializem as dificuldades encontradas para resolver cada atividade. 

9ª Aula: Figuras iguais em diferentes posições 

Peça aos alunos que representem em seus geoplanos: 

 Duas figuras que sejam iguais em tudo e que não se toquem.  

 Duas figuras iguais em tudo, mas que se encostem por um canto. 

 Duas figuras que sejam iguais em tudo e que se encostem por um lado. 

 Como antes, cada resolução deve ser desenhada na malha pontilhada. 

 

Ao final socialize as diferentes resoluções e dificuldades encontradas pelos alunos. 

Professor lembre-se de que além da exploração das propriedades geométricas de cada figura, também é 

muito importante validar a criatividade dos alunos e a socialização das dúvidas, dificuldades e descobertas 

encontrada em cada proposta. 

 



10ª Aula: Siga as pistas 

Faça o jogo do siga as pistas. Para isso basta escrever as informações sobre cada figura geométrica e a 

turma deve seguir as pistas para formá-la no geoplano.  

 Ex: Esta figura fica apoiada em 4 pinos e no centro tem 4 pinos também. (R: quadrado). 

Logo depois de construída, cada dupla desenha a figura na malha pontilhada. Faça o mesmo com mais 5 ou 6 

figuras geométricas, sugiro que use algumas trabalhadas na atividade anterior e acrescente outras para 

desafiar a turma.  

No final, leia outra vez cada pista sorteada e convide algumas duplas para demonstrarem no quadro como 

descobriram a figura geométrica. Compare com as outras duplas para que observem qual a pista que não foi 

seguida corretamente, desta maneira terão um olhar mais atento na hora de construir e copiar a figura.  

 Por último, produza com a turma uma lista de dicas para trabalhar no geoplano. Aproveite para aprimorar o 

conhecimento dos alunos através de perguntas como:  

 Como se chama a linha que liga um pino ao outro? R: Lado da figura.  

 E o ponto ou pino de apoio de cada figura? R: Vértice  

 Quantos lados têm cada figura?  E quantos vértices?  

 As figuras que você formou são: Fechadas ou abertas? Planas ou não planas? Curvas, sinuosas ou 

retas?  

Ao final socialize as diferentes resoluções e dificuldades encontradas pelos alunos. 

11ª Aula: Criando figuras diferentes 

Professor, peça aos grupos que façam figuras diferentes, permitindo que pensem sobre as características 

geométricas como número de lados e tamanho de lados e vértices. Peça para cada grupo construir:  

 Diferentes triângulos e desenhe na malha pontilhada.  

 Diferentes figuras de 4 lados e desenhe na malha pontilhada.  

 Diferentes retângulos e desenhe na malha pontilhada.  

Cada grupo apresenta suas figuras e compara com os demais, observando semelhanças e diferenças. 

Registre as figuras que surgirem e monte uma tabela de polígonos e suas propriedades.  

EX: Triângulo equilátero  – 3 lados do mesmo tamanho ou medida  e 3 vértices                          

       Triângulo  escaleno – 3 lados com medidas diferentes, 3 vértices                                 

       Triângulo  isósceles – 3 lados / 2 lados de mesma medida, 3 vértices       

 

12ª Aula: Exposição 

 

 

a) Quando a construção das figuras e as legendas estiverem terminadas, providencie materiais 

para a exposição: papel Kraft/pardo (recortado em tamanho que seja suficiente para colar 

o trabalho de cada aluno), cola, tesoura, lápis de cor, canetões, etc. e com ajuda dos alunos 

organize a montagem do painel. 

 

b) Escreva um texto coletivo, sendo escriba dos alunos, explicando para os leitores do que se 

trata o painel. Exemplo: “Este trabalho foi realizado pelos alunos do 1º ano..... com o 

objetivo de  “. Esse texto, depois de finalizado deve ser copiado por você em meia cartolina 

e afixado junto ao painel da turma. 

 

c) Afixar o painel no local escolhido para a exposição.  

 

d) Fotografar o processo (algumas etapas do trabalho). Essas fotos também podem fazer 

parte do painel, mostrando aos interlocutores um pouco da participação dos alunos na 

realização das tarefas. 

 

e) Não se esqueça de fotografar o painel pronto! 

 



 

  

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação, sendo parte integrante do processo de ensino-aprendizagem, será realizada através de 

observação da participação e desempenho dos alunos nas atividades propostas, como forma de estar 

sempre orientando e mediando o processo de aprendizagem para que as dificuldades encontradas sejam 

superadas e o conhecimento concretizado ao longo do trabalho. 

 

 

Bibliografia: 

 Smole, Kátia Stocco; Diniz, Maria Ignez; Cândido, Patrícia. Coleção Matemática de 0 a 6 . – Porto Alegre: 

Artmed, 2003 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


