
Geometria - Retângulos

• Atividade sugerida para crianças com idades de 8 a 10 anos.

• Orientações: Aluno(a) deve avaliar, classificar e medir a área de retângulos de papel 
em centímetros quadrados, trabalhando com régua, recorte e com a fórmula de área.

• Habilidades e conceitos trabalhos:
• Determinar área por comparação
• Resolver problemas de área de retângulos e quadrados.
• Medir lados de formas com régua;
• Aplicar fórmula de área.

• Você precisará de: 
• Régua, tesoura e cola.
• Folha quadriculada 1 cm²
• Retângulo Anexo I
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Começando:

1. Dê duas folhas de papel quadriculado 1 cm² ao(s) aluno(s).

2. Peça ao aluno para dizer a área de um único quadrado do papel
quadriculado em centímetros quadrados.
i. Se necessário, deixe ele usar a régua para chegar na resposta (1 cm²).

3. Peça ao aluno para construir um quadrado com 100 cm². Para isso,
contornar o quadrado e recortá-lo.

4. Em seguida, peça ao aluno para medir os lados do quadrado que acabou de
fazer.
i. A resposta deve ser 10 cm cada lado.

5. Peça ao aluno, agora, para fazer um quadrado com 400 cm² de área. Se
necessário, recortar e colar em novo papel.
i. Avalie.

6. Pergunte ao aluno quanto mede cada lado deste último quadrado feito.
i. A resposta deve ser 20 cm cada lado.

7. Agora, dê ao aluno o retângulo Anexo I. Peça ao aluno descobrir a área deste
retângulo por comparação com os quadrados já feitos.
i. A resposta deve ser: ou 2 quadrados de 100 cm² = 200 cm²; ou

metade de 1 quadrado de 400 cm² = 200 cm². Mostrar à criança as 2
formas.

8. Pergunte ao aluno se há outra forma de descobrir a área além de
comparando. Deixe ele pensar.
i. A resposta deve ser usando a fórmula de área: lado x lado.

9. Pedir ao aluno que encontre a área do retângulo Anexo I com régua, e
comparar com resposta encontrada no item 7.

10. Peça ao aluno para guardar os quadrados recortados e o retângulo, limpar a
mesa e se concentrar na atividade a seguir:

Sergio Morselli

Nome: __________ Data: __________



Considere a forma a seguir, composta de 6 retângulos: A, B, C, D, E
e F.1
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Sergio Morselli

Nome: __________ Data: __________

Responda:

1. Recorte os retângulos e observe as formas. Com base em suas estimativas e
observação, ordene-os em sequência, da maior área até a menor,

2. Agora, pegue sua régua e meça a área de cada um dos retângulos. Faça as
anotações na tabela abaixo:

3. Registre, agora, a sequência correta dos retângulos com base na área, desde
a maior até a menor área:

4. Compare com suas anotações do exercício 1. Como você se saiu? Você
acertou? Errou? Por quê?

Maior área                                                                      Menor área

Retângulo Área (cm²)
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Anexo I – Retângulo


