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De acordo com os Direitos de Aprendizagem da área da Matemática 

(2012). Com relação a Geometria e o Ciclo de Alfabetização: 

 

 Possibilitar os alunos a construírem noções de localização e 

movimentação no espaço físico para a orientação espacial em diferentes 

situações do cotidiano; 

 Reconhecer e estudar as propriedades das figuras geométricas. 

 

O pensamento geométrico desenvolve-se inicialmente pela visualização: a 

criança é capaz de identificar uma figura apenas por sua forma, 

aparência física, aparência geral e, enfim, por sua imagem. A partir daí, 

têm início as representações mentais que lhe permitirão trazer à memória 

objetos e espaços ausentes.  

Modelo Van Hiele para o pensamento geométrico, enfatizam que esse tipo 

de pensamento se faz passando por níveis graduais de pensamento, de 

acordo com a complexidade.  

Como ensinar Geometria para crianças? 



Como ensinar Geometria para crianças? 





1. Observar a existência da Geometria no cotidiano; 

2. Representar em forma de desenho essa existência; 

3. Lançar mão de diferentes figuras planas para explorar suas propriedades;  

4. Montar figuras com auxílio de material de fácil manipulação (pauzinhos); 

5. Desenvolver figuras no Geoplano e Tangram.  

 

Classificar e nomear as figuras geométricas: 

 

Estudar suas propriedades:  

Semelhança; Simetria; Vértices; Arestas; Área; Perímetro; Paralelismo e 

Perpendicularidade. 

 

 

 

Esse processo de representação e construção ocorre de maneira gradativa.  

 

Como introduzir o ensino da Geometria nas séries iniciais? 



Figuras Planas (Polígonos) e Figuras Espaciais (Poliedros) 

Figuras planas são bidimensionais, ou seja, possuem 2 dimensões 

(comprimento e largura), representa a face da figura espacial. 

 

Figuras espaciais são tridimensionais e, além do comprimento e 

largura, possuem também a profundidade (altura), visto que, 

possuem volume e ocupam lugar no espaço. Também conhecidos 

como sólidos geométricos. 

Figura plana  Figura espacial  



Desenvolvendo os conceitos geométricos com o Tangram 

1º: Explorar o formato da folha de ofício e seus ângulos. 

2º: Construir um quadrado. 

DOBRE 



3º: Marcar os pontos A, B, C e D 

nos vértices do quadrado 

formando segmentos de reta: 

4º: Reforce a marca da 

dobradura que representa a 

diagonal do quadrado ABCD 

AC

AB BC CD DA

Diagonal do quadrado: 



AC

6º: Traçar o segmento  DE

OBS: Um triângulo médio corresponde 

a metade do triângulo grande.  

 

 

 

Explorar o conceito de frações! 

DOBRE 

5º: Encontrar o ponto médio de              

e marcar o ponto E. 



7º: Encontrar o ponto médio de             e de           

 

marcando os pontos G e F respectivamente. 

 

 

  8º: Traçar o segmento              

BC AB

FG

Note que os segmentos 

de reta           e          são 

paralelos!     
AC FG

DOBRE 



9º: Encontrar o ponto médio de          e marcar o ponto H. 

 

10º: Traçar o segmento          

FG

EH

11º: Encontrar o ponto médio de           e marcar o ponto I. 

 

12º: Traçar o segmento        

AE

FI

OBS:  Note que o segmento DH é perpendicular ao AC 

DOBRE DOBRE 



13º: Encontrar o ponto médio de          e marcar o ponto J. 

 

14º: Traçar o segmento 

EC

HJ

OBS: Podemos desenvolver os conceitos de ângulos! 

DOBRE 



Mario_tangram.mp4
tangram_love.mp4


 No geoplano, a distância entre dois pinos consecutivos é 

considerada uma unidade de comprimento e cada quadradinho 

representa uma unidade de área. Assim  sendo, pode-se 

estudar área e perímetro das figuras planas com este material 

didático. 

Desenvolver figuras no Geoplano  





Simetria: é definida como tudo aquilo que pode ser dividido em partes, sendo 

que ambas as partes devem coincidir perfeitamente quando sobrepostas. 


