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1. Gênero textual Poema - LÍNGUA PORTUGUESA
Pergunte-se, por favor: o que é POEMA? Feche os olhos, pesquise em todas as suas
memórias, provavelmente você encontrará mais de uma resposta.
Você teria um poema guardado pronto para recitar? Já se pegou escrevendo versos?
Como seria? Faça primeiro uma leitura silenciosa, depois leia em voz alta, sinta as
emoções que o poema de Carlos Drummond de Andrade produzem em você.
No Meio do Caminho
No meio do caminho tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
tinha uma pedra
no meio do caminho tinha uma pedra.
Nunca me esquecerei desse acontecimento
na vida de minhas retinas tão fatigadas.
Nunca me esquecerei que no meio do caminho
tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
no meio do caminho tinha uma pedra.
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Conforme o caderno do professor do portal Olímpiada de Língua Portuguesa
Escrevendo o Futuro:
Um poema pode, ou não, apresentar rimas; pode, ou não, ter ritmo uniforme; pode ser
regular ou irregular. Ele pode ainda falar sobre qualquer assunto: pessoas, ideias, sentimentos,
lugares ou acontecimentos comuns, por exemplo, ―uma pedra no meio do caminho‖, como fez
Carlos Drummond de Andrade em seu poema ―No meio do caminho‖. No entanto, há um
aspecto que diferencia o poema de um texto informativo ou de outro texto literário, como o
romance ou o conto – é o modo pelo qual o poeta escreve seu texto.
O poema é criado como se fosse um jogo de palavras. Ele motiva o leitor a descobrir não
apenas a leitura corrente, mas também a buscar outras leituras possíveis. E como o poeta faz
isso? Ora… com as palavras e com tudo o que se pode fazer com elas.
Observe como Conceição Evaristo faz com as palavras:
Da calma e do silêncio
Quando eu morder
a palavra,
por favor,
não me apressem,
quero mascar,
rasgar entre os dentes,
a pele, os ossos, o tutano
do verbo,
para assim versejar
o âmago das coisas.
Quando meu olhar
se perder no nada,
por favor,
não me despertem,
quero reter,
no adentro da íris,
a menor sombra,
do ínfimo movimento.

Quando meus pés
abrandarem na marcha,
por favor,
não me forcem.
Caminhar para quê?
Deixem-me quedar,
deixem-me quieta,
na aparente inércia.
Nem todo viandante
anda estradas,
há mundos submersos,
que só o silêncio
da poesia penetra.

(Conceição Evaristo, no livro “Poemas da
recordação e outros movimentos”. Belo
Horizonte

: Nandyala, 2008)
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Antes de conversarmos sobre as emoções que a leitura do poema acima provocou em
você, é importante dizer que revisitar esse gênero, muitas vezes esquecido nas escolas e nas
leituras cotidianas, tem o objetivo de fortalecer sua formação como leitor e instigar você a
descobrir-se como autor(a), como também um ser humano que conhecerá melhor suas
emoções e sua percepção do mundo a sua volta.
Escrever poemas foi uma atividade essencial na vida de Ana Lins dos Guimarães
Peixoto, seu fazer poético fez nascer Cora Coralina, um dos grandes nomes de nossa
literatura. Perceba o quanto ela soube utilizar as palavras e os sentimentos para mostrar
aquilo que lhe causava desassossego.
Coisas de Goiás: Maria
Maria, das muitas que rolam pelo mundo.
Maria pobre. Não tem casa nem morada.
Vive como quer.
Tem seu mundo e suas vaidades. Suas trouxas e seus botões.
Seus haveres. Trouxa de pano na cabeça.
Pedaços, sobras, retalhada.
Centenas de botões, desusados, coloridos, madre-pérola, louça,
vidro, plástico, variados, pregados em tiras pendentes.
Enfeitando. Mostruário.
Tem mais, uns caídos, bambinelas, enfeites, argolas, coisas dela.
Seus figurinos, figurações, arte decorativa,
criação, inventos de Maria.
Maria grampinho, diz a gente da cidade.
Maria sete saias, diz a gente impiedosa da cidade.
Maria. Companheira certa e compulsada.
Inquilina da Casa Velha da Ponte...
Digo mal. Usucapião tem ela, só de meu tempo,
vinte e seis anos.
Tão grande a Casa Velha da Ponte...
Tão vazia de gente, tão cheia de sonhos, fantasmas e papelada,
tradicionais papéis de circunstância.
Seus fantasmas, enterro de ouro. Lendas e legendas.
Cabem todas as Marias desvalidas do mundo e da minha cidade.
Quem foi o pai, e a mãe e a avó de Maria?
Quantos anos tem Maria? Como foi que nasceu? De que jeito sobreviveu?
Estacou no tempo, procura sempre no quintal seus grampinhos
repassados na densa e penteada camada capilar,
onde acomoda em equilíbrio singular seus mistérios...
Teres e mordomias e seus botões alegres, coloridos, seriados,
chapeando a veste, que por ser pobre não deixa de ser nobre,
resguarda sua nudez casta, inviolada.
Sete blusas, sete saias, remendos, cento de botões
cem números de grampinhos. Muito séria, não dá confiança.
Garrafa de plástico inseparável. Água, leite, mezinha, será...
Entre Maria, a casa é sua.
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Nem precisa mandar. Seus direitos sem deveres,
vai pela manhã e volta pela tarde.
Suas saias, seus botões, seus grampinhos, seu sério,
muda e certa.
Maria é feliz. Não sabe dessas coisas sutis e tem quem a ame.
Uma família distinta da cidade, que a conheceu em tempos
dá referência: Maria tinha até leitura e fazia croché,
ponto de marca, costurava.
Tem a moça Salma, humana e linda, flor da cidade,
luz da sociedade goiana, ela preza Maria e fala
como fala a generosidade das jovens: Maria me contava estórias
quando eu era pequena.
Fui carregada nos braços da Maria.
Meus filhos e netos quando chegam perguntam:
"E Maria, ainda dorme aqui?"
Todos gostam de Maria, e eu também.
Estas coisas dos Reinos
da Cidade de Goiás.
Livro ―Vintém de Cobre: meias confissões de aninha‖ da Global Editora e Distribuidora Ltda, 2013.

Na nossa próxima aula vamos falar um pouco mais sobre este gênero, destacando que
o objetivo é incentivar você a perceber que é uma escrita que trabalha com a expressividade e
uma linguagem que possibilita múltiplas interpretações, com recursos expressivos que
despertam a sensibilidade e provocam, na maioria das vezes, um inquietamento em quem lê.
São justamente esses recursos expressivos que fazem com que o poema se diferencie de
outros gêneros textuais. Uma das características que iremos estudar é o uso de figuras de
linguagem. Quais você lembra? Faça suas anotações e até breve!!!
Desafios de Língua Portuguesa
Agora vamos conversar um pouco sobre os poemas acima:
1 - Há mesmo um poder sensorial neste gênero textual? Um despertar de emoções que
se encontram e também se ampliam?
2 - Lendo os poemas você sentiu vontade de saber mais sobre este gênero, conhecer
outros poemas, outros autores?
3 - Os poemas: “No meio do Caminho”, “De calma e do silêncio” e “Coisas de Goiás:
Maria” trouxeram outras possibilidades de leitura para além daquilo que está escrito?
4 - Quais seriam as experiências vivenciadas por Carlos Drummond, Conceição
Evaristo e Cora Coralina que podem ter sido essenciais no processo de escrita?
5 - Você sentiu diferença quando leu os poemas em voz alta? Já leu um poema para
alguém? Já participou de sarau literário?
As referências estão em aba separada.
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6 - Há palavras nos poemas que sejam novas para você? Faça uma pesquisa, amplie seu
vocabulário.
7 - Leia os poemas desta atividade para sua família, converse sobre as sensações que
cada poema despertou em cada um.
8 - Se você tiver acesso à internet assista aos documentários disponibilizados no
YouTube, conforme os links abaixo:
Documentário sobre Carlos Drummond de Andrade, por Ana Maria Rocha:
https://www.youtube.com/watch?v=ztAP7-vcP3Y
Conceição Evaristo – Encontros de Interrogação (2015)
https://www.youtube.com/watch?v=dHAaZQPIF8I
Cora
Coralina
todas
as
vidas,
documentário
https://www.youtube.com/watch?v=NBqBVoBT-4I

de

Renato

Barbieri:

2. Objetivos de Desenvolvimento do Milênio-LÍNGUA INGLESA

Em setembro de 2000, refletindo e baseando-se na década das grandes conferências e
encontros das Nações Unidas, os líderes mundiais se reuniram na sede das Nações Unidas,
em Nova York, para adotar a Declaração do Milênio da ONU.
Com a Declaração, as Nações se comprometeram a uma nova parceria global para reduzir a
pobreza extrema, em uma série de oito objetivos – com um prazo para o seu alcance em 2015
– que se tornaram conhecidos como os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM).
Figura 1: Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM)

Fonte: Elo.
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Desafios - Língua Inglesa
1) Assinale abaixo a tradução correta para ―Objetivos de Desenvolvimento do Milênio‖,

utilizada nos textos em inglês sobre o assunto. Saiba que, em inglês, o adjetivo sempre deve
preceder o substantivo.
(
(
(
(

) Thousand Objectives for Development
) Millennium Development Goals
) International Development of Economy
) Thousand Millennium Goals

2) Assinale abaixo a alternativa com o nome em inglês da instituição responsável pela criação

do documento:
(
(
(
(

) United States – Department of State
) FBI – Federal Bureau of Investigation
) UN – United Nations
) Greenpeace NGO (Non-government Organization)

3) Apesar de ser um documento bastante completo, alguns problemas sociais não foram

incluídos de modo específico no texto. Assinale abaixo a alternativa que não está claramente
incluída no documento “UN Millennium Development Goals”.
(
(
(
(

) Erradicar a fome e a extrema pobreza
) Garantir educação básica universalmente
) Garantir a sustentabilidade do meio ambiente
) Combate ao racismo e à xenofobia.

4) Assinale a resposta para a pergunta abaixo:
In what time period did the United Nations member states work to achieve their Millennium
Development Goals? (Em qual período de tempo os estados membros das Nações Unidas
trabalharam para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio?)
(
(
(
(

) 1990 - 2015
) 2000 - 2015
) 2000 - Present
) 1990 - 2005
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5) Traduza abaixo todos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e observe que a grande
maioria tem um verbo em seu início. Encontre o único objetivo cujo texto é iniciado por um
substantivo.

6) Assista ao vídeo:
Título: Inglês Enem 2010: metas de desenvolvimento do milênio
Canal: ENEM em 3 minutos
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=sO-nBw1Awlc>. Acesso em 18 Abr.
2020.

As referências estão em aba separada.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

3. Pronombres personales - LÍNGUA ESPANHOLA
Nesta aula você aprenderá a reconhecer os pronomes pessoais e utilizá-los para substituir os
sujeitos das orações. Revise os artigos (conteúdo da terceira semana) para não confundir o
uso do pronome pessoal (él) com o artigo defino (el).
Assim como as fábulas, o texto da aula da aula de hoje transmite um ensinamento; aproveite
para desenvolver sua capacidade de leitura e descubra qual é. Boa aula!
1- Pronombres personales

2- El sujeto

O sujeito é parte essencial da oração, é uma função sintática que indica a pessoa ou objeto
sobre quem se declara algo. Observe os sujeitos que aparecem em destaque:
1. Alejandro es famoso. (una persona, un sujeto = él)
2. María y Juan compraron una casa. (dos personas, un sujeto = ellos)
3. La casa de Pedro vale 100 mil dólares. (―La casa‖ es el núcleo del sujeto = ella)
Agora observe como o sujeito pode ser substituído pelos pronomes sem que haja perda de
sentido nas frases:
1. Él es famoso. (él = Alejandro)
2. Ellos compraron una casa. (ellos = María y Juan)
3. Ella vale 100 mil dólares. (ella = La casa de Pedro)

3- Comprensión lectora
El falso maestro
Anónimo: India
As referências estão em aba separada.
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Era un renombrado maestro; uno de esos maestros que corren tras la fama y gustan de
acumular más y más discípulos. En una descomunal carpa, reunió a varios cientos de
discípulos y seguidores. Se irguió sobre sí mismo, impostó la voz y dijo:
–Amados míos, escuchen la voz del que sabe.
Se hizo un gran silencio. Hubiera podido escucharse el vuelo precipitado de un mosquito.
–Nunca deben relacionarse con la mujer de otro; nunca. Tampoco deben jamás beber alcohol,
ni alimentarse con carne.
Uno de los asistentes se atrevió a preguntar:
–El otro día, ¿no eras tú el que estabas abrazado a la esposa de Jai?
–Sí, yo era –repuso el maestro.
Entonces, otro oyente preguntó:
–¿No te vi a ti el otro anochecer bebiendo en la taberna?
–Ése era yo –contestó el maestro.
Un tercer hombre interrogó al maestro:
–¿No eras tú el que el otro día comías carne en el mercado?
–Efectivamente –afirmó el maestro. En ese momento todos los asistentes se sintieron
indignados y comenzaron a protestar.
–Entonces, ¿por qué nos pides a nosotros que no hagamos lo que tú haces?
Y el falso maestro repuso:
–Porque yo enseño, pero no practico.
Disponível em: <https://ciudadseva.com/texto/el-falso-maestro/>. Acesso em: 28 Mai. 2020.

Desafios de Língua Espanhola

1- Sublinhe os pronomes pessoais das orações e indique a qual pessoa do singular ou do
plural eles pertencem. Observe o exemplo:
EX. Yo les contaré un cuento. (1° pessoa do singular)
1234567-

Ella vendrá en la próxima semana.
Yo estaré listo para el campeonato.
Tú siempre llevas la mejor parte.
Ustedes son responsables por sus actos.
Nosotros llevaremos toda la culpa.
Ellos esperarán la hora de comer.
Vosotros sabéis que el fútbol es un deporte de equipos.

2- Substitua o sujeito destacado pelo pronome correspondente. Observe o exemplo:
EX. Andrés nos ha invitado a su cumpleaños.
Él nos ha invitado a su cumpleaños.
As referências estão em aba separada.
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12345-

Pedro y yo somos hermanos.
Carlos metió el gol de la vitoria.
Las empresas están en recesión.
María baila sola en su habitación.
Mis vecinos siempre me invitan a cenar con ellos.

3- Que frase concorda com a atitude do falso mestre apresentado na história?
a)
b)
c)
d)

Faça o que eu faço e não o que eu digo.
Faça o que eu digo, mas não o que eu faço.
Faça o que eu faço e também o que eu digo.
Faça o que eu digo e respeite o que eu faço.

4. Técnicas artísticas - O Mosaico - ARTE
Olá estudante, neste nosso encontro vamos conhecer uma arte decorativa bastante
comum em nosso cotidiano. Trata-se da técnica do mosaico. Você já deve ter feito alguma
colagem com pequenos pedaços de papeis coloridos próximos um do outro, e formou uma
figura.
O mosaico é uma atividade bastante comum no ambiente escolar. Vamos entender um
pouco de sua história na arte?
Então vamos lá, o mosaico é uma arte decorativa que consiste em criar figuras, formas
geométricas ou abstratas com pequenos fragmentos de materiais. Essa técnica é aplicada em
superfícies planas como pisos, paredes e quadros, além de esculturas. A palavra mosaico é de
origem grega ―obra das musas‖.
A arte do mosaico é feita com a
colagem próxima de pequenas peças,
formando um efeito visual (seja um
desenho, figura, representação) que
envolve organização, combinação de
cores, de materiais e de figuras
geométricas, além de criatividade e
paciência.
Até hoje o mosaico é utilizado nas
artes e pode ser formado por diversos
tipos de materiais (tesselas) em formatos
distintos: pedaços de vidro, plástico,
papel, cerâmica, porcelana, pedras
preciosas, mármore, granito, marfim,
As referências estão em aba separada.
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grãos, miçangas, conchas, azulejos, ladrilhos, dentre outros, geralmente formando figuras ou
motivos geométricos.
O mosaico, desde a Antiguidade, tem sido utilizado como elemento decorativo de
valor, tanto pelo aspecto deslumbrante como pelo custo elevado e execução trabalhosa.
Os gregos empregavam o mosaico em pisos, utilização esta continuada
pelos romanos, para os quais tal forma de arte teve extraordinária importância. São
numerosos os mosaicos encontrados em ruínas romanas, especialmente aqueles que
pertenciam a residências de classes mais abastadas, tanto em habitações urbanas (domus)
como em campestres (villas).
A época dourada do mosaico coincide com o desenvolvimento da
arte paleocristã e bizantina.

A arte do mosaico ocupou papel
igualmente relevante no fim do
século 19 com o modernismo,
época em que se encontram bons
exemplos de numerosas obras
arquitetônicas que utilizaram o
mosaico como uma das formas
habituais de decoração mural.
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Sugestão de vídeos
Mosaico
Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=0Hv4KIB-r6o>. Acesso em: 29 Mai.
2020.
Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=MM7Ibcuk_oU>. Acesso em: 29 Mai.
2020.
Desafios de Arte
1 - Observe a imagem e responda:
Com base na observação da imagem do
mosaico, é possível entender que arte
decorativa está representada em uma
composição:
a) Abstrata.
b) Figurativa.
c) Neogótica.
d) Cubista.

2 - Até hoje o mosaico é utilizado nas artes e pode ser produzido por
a) diversos tipos de materiais (tesselas) em formatos distintos.
b) um único tipo de matéria prima e fragmentos.
c) computação gráfica e em larga escala industrial.
d) diferentes grupos étnicos que utilizam em seus afrescos.
3 - Agora é a sua vez de produzir um mosaico. Vimos que o mosaico
pode ser produzido com diferentes tipos de materiais. Sugiro que você
faça aproveitando os materiais que tem em sua casa. Vou deixar uma
sugestão do mosaico em grãos, em um link:
Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=VeeSsvmh1u8>.
Acesso em: 29 Mai. 2020.
Bom trabalho!
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5. Danças do nosso Estado – EDUCAÇÃO FÍSICA

Nessa semana você vai aprender um pouco mais sobre as danças e festas que
acontecem em nosso estado.
Cavalhada
Uma das mais antigas manifestações culturais de Mato Grosso é a cavalhada, festa
realizada em Poconé (100km de Cuiabá). A cidade é porta de entrada para o pantanal matogrossense e sua população se divide em duas cores (vermelha e azul) no período da realização
da festa, que reproduz a batalha épica entre mouros e cristãos na Península Ibérica (atual
Portugal e Espanha) durante a Idade Média.
O som do instrumento de percussão conhecido como ―caixa‖, que se soma ao trote
dos cavalos e o tilintar dos guizos, dita o ritmo da batalha. Cavalos e cavaleiros são ricamente
paramentados com as cores de cada um dos exércitos. No centro da batalha está a disputa
pela rainha, sequestrada pelos mouros e resgatada pelos cristãos. Final feliz e comemorado
por todos.
Foi a Igreja que promoveu as cavalhadas, luta entre cristãos e mouros, dramatizadas
com grandes festejos e difundidas entre senhores da terra, os fazendeiros, que apresentavam
os animais enfeitados, numa festa de sedas e veludos.
A encenação é realizada durante a semana em que acontecem os festejos de São
Benedito (em julho) e atrai visitantes de toda a região, aquecendo a economia do município e
perpetuando uma das mais importantes tradições do povo pantaneiro.
Dança dos Mascarados
É uma dança folclórica regional típica da cidade de Poconé, região pantaneira de
Mato Grosso. Sua origem, controversa, está ligada a misturas tanto da contradança européia
— influência dos colonizadores espanhóis e portugueses — quanto das tradições indígenas
locais com ritmos negros. É parte das comemorações da Festa do Divino Espírito Santo e de
São Benedito.
A dança é executada exclusivamente por homens, em pares de 8 a 14 pessoas. Os
trajes masculinos representam os galãs e os trajes femininos representam as damas. O
marcante tem a função de conduzir a dança, e os balizas de segurar o mastro com fitas
coloridas e a bandeira de São Benedito.
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Dança do Congo
Dedicada a São Benedito, a Dança do Congo ou Congada é de origem autenticamente
africana. Em Mato Grosso, é uma manifestação que ocorre tradicionalmente em duas cidades:
Vila Bela da Santíssima Trindade e Nossa Senhora do Livramento. Em Vila Bela, primeira
capital de Mato Grosso, a Dança do Congo representa a resistência dos negros que
continuaram na região, após a transferência da capital para Cuiabá, em 1835. Faz parte da
festa de São Benedito, que ocorre sempre no mês de julho, em uma segunda-feira, quando
comemoram o dia do santo negro.
A Dança do Congo é a dramatização de uma luta simbólica travada entre dois
reinados africanos. O Embaixador de um outro reino pede ao Rei do Congo a mão de sua
filha em casamento; o Rei rejeita o pedido e, então, o Embaixador declara guerra ao Rei do
Congo. O motivo da negativa teria sido que o Rei do Congo desconfiava que o Embaixador
queria fazer uma traição ao reinado: após o casamento, ele tomaria o poder, possivelmente,
matando o Rei, o Secretário e o Príncipe, ficando com a coroa. Em uma outra versão, o
Embaixador é o mensageiro do Rei de Bamba, que manda pedir a mão da Princesa em
casamento.
Os personagens do reinado do Congo são o Rei, o Príncipe e o Secretário de guerra;
do reino adversário aparecem o Embaixador e soldados. A nobreza usa mantos, coroas e
bastões coloridos e ornamentados com flores, como instrumentos; o Príncipe e o Secretário
de Guerra vestem também saiote com armação de arame e peitoral em forma de coração
como escudo. Os soldados usam espadas, capacetes com pena de ema, flores e fitas, e o cantil
que contém bebida chamada ―Kanjinjim‖, feita à base de cachaça, gengibre, canela, cravo e
mel que serve para estimular os dançantes.
As flores na indumentária servem para reverenciar São Benedito; como os
personagens não podem ficar próximos ao oratório do santo, durante a dança, onde
colocariam suas flores para promessa, eles arrumam um lugar no capacete, e as fitas
representam o próprio oratório.
A movimentação da Dança do Congo é a caracterização da marcha dos soldados; o
pulso vertical dos corpos, os movimentos dos braços com as espadas e o ritmo dos pés,
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dançando ou caminhando, remetem à marcha. A dança ocorre pela cidade toda, onde os
participantes cantam e marcham ao som do ganzá, bumbo e cavaquinho que são tocados
pelos músicos-soldados. Os dançantes têm por função também proteger os festeiros, que são
o Rei, a Rainha, o Juiz e a Juíza, que carregam objetos sagrados, e ainda as promesseiras que
acompanham o cortejo levando flores em homenagem a São Benedito.
Boi-à-Serra
Houve tempo em que o Boi-à-Serra foi muito difundido em Mato Grosso,
principalmente nas localidades de Santo Antônio do Leverger, Varginha, Carrapicho,
Engenho Velho, Bom Sucesso e Maravilha, onde existiam grandes canaviais e a atividade
econômica predominante eram os engenhos de açúcar. A dança do Boi-à-Serra hoje,
consegue ainda manter suas características iniciais apenas na localidade de Varginha, no
município de Santo Antônio do Leverger. Lá as pessoas ainda cantam uma toada que conta
toda a trajetória de vida e morte de um boi que é capturado por destemidos vaqueiros,
enquanto dançam.
Em outras localidades, como em Cuiabá e Santo Antônio do Leverger, encontramos a
dança do Boi-à-Serra já muito modificada, ou inserida num outro folguedo popular: O Siriri.
Desafios de Educação Física
1. Qual dança apresentada é executada apenas por homens?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Qual a origem da Dança do Congo?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. A dança do Boi-à-Serra é realizada em que cidade de Mato Grosso?
___________________________________________________________________________

As referências estão em aba separada.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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2

Área de Matemática

1- Um passeio pela

GEOMETRIA ESPACIAL

Caríssimos, na continuidade de nossas práticas em geometria espacial, entenderemos nesta
semana as figuras geométricas no espaço. Um lugar em que poderemos encontrar todas as
propriedades geométricas em mais de duas dimensões. Bons estudos!
Os poliedros são formas geométricas
Figura 1: Poliedro.
espaciais que possuem todas as suas faces
planas (figuras planas, de uma maneira bem
simples, são figuras em duas dimensões, ou
seja, tem apenas altura e largura). Os
poliedros são considerados figuras espaciais
pois possuem 3 dimensões (largura, altura e
comprimento). Exemplos simples de
poliedros em nosso dia-a-dia podem ser
entendidos como: uma caixa de sapato (que
é um exemplo de paralelepípedo - Figura
2), um cubo mágico (que é um exemplo de
cubo - Figura 3), as pirâmides do Egito que
é um exemplo de Pirâmide de base
quadrangular- Figura 4), entre muitos
outros exemplos em nosso dia que nem
Fonte: teresachiacchio.wixsit. 2020.
percebemos.

1- Poliedros

Figura 2: caixas

Fonte: Rawpixel .

Figura 3: cubo mágico

Fonte: unsplash. 2020.

Figura 4: pirâmide

Fonte: unsplash 2020.

As referências estão em aba separada.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Elementos de um Poliedro
Face: é uma superfície plana limitada por
uma linha poligonal fechada.
Faces Congruentes: a
palavra congruente vem
do latim, congruente que
significa
conveniente.
Dentro do ramo da
geometria essa palavra
significa igual, então
faces
congruentes
significam faces iguais.

Altura: é a distância entre os planos das
bases (isso para prismas); para pirâmides é a
distância
do
vértice
da
pirâmide ao plano
da base.
Aresta:
é
o
encontro de duas
faces (são as
linhas resultantes
do encontro de
duas faces).

Faces Laterais: (ou PIRÂMIDE DE BASE QUADRANGULAR
superfície lateral) são os lados que não
Vértice: é o ponto de junção de duas
pertençam às bases.
semirretas de um ângulo (em outras
palavras, vértices são os pontos de encontro
Base: é a região plana que apoia o sólido
das arestas).
geométrico (de maneira simples, é a parte de
baixo do sólido geométrico).

Atividade de aplicação:
Na pirâmide da base quadrangular, imagem ao lado, é possível
verificar que a quantidade de faces, arestas e vértices são
correspondentes
a:
Faces__5___;
Arestas__8___;

Vértices__5__.

2- Prisma
Depois de definir alguns elementos de um poliedro,
podemos começar a falar dos prismas. Um prisma é
uma figura espacial (sólido geométrico), e também um
poliedro que possuem duas faces poligonais opostas
(chamamos de base), paralelas (duas faces que não
possuem pontos em comum, ou seja, nunca vão se
encontrar) e congruentes, que são separados pela
altura. Chamamos o prisma de base regular, quando
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

PRISMA DE BASE TRIANGULAR
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todas as bases são polígonos regulares.

Prismas Especiais
Cubo (Hexaedro)
Entre todos os poliedros, é o mais
conhecido, apresenta arestas com mesma
dimensão, além de ser um dos cinco
poliedros de Platão (Atenas, 428/427 –
Atenas, 348/347 a.C. filósofo e matemático
do período clássico da Grécia Antiga).
Muitos objetos usados em nossa rotina têm
sua forma, a exemplo, um dado.
Paralelepípedo
O paralelepípedo é o nome dado a um
prisma onde as faces são paralelogramos
(Paralelogramo é um polígono que possui
quatro lados, sendo um quadrilátero, onde os
lados opostos são iguais e paralelos, um
exemplo é o retângulo). Uma outra
propriedade é que ele tem seis faces, sendo
sempre iguais duas a duas.

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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3 -Pirâmide
PIRAMIDE DE BASE TRIANGULAR

A pirâmide é um poliedro onde uma das faces é um
polígono, que chamamos neste caso de base, as suas
faces laterais são triângulos, que são ligados por um
vértice, chamado de vértice
da pirâmide.

Propriedades Especiais
das Pirâmides
Vértice da Pirâmide: é o
vértice que une todas as faces laterais da Pirâmide.
Apótema da Base: é a distância do centro da aresta do polígono da base
até o centro do polígono.
Apótema da Face ou Altura da Face: é a medida da face até do centro
da aresta do polígono da face lateral até o vértice da pirâmide.
Fonte: Pinterest. 2020.

CURIOSIDADE
Você sabia que um tetraedro é uma pirâmide de base triangular? Sim, todos os tetraedros
são pirâmides de base triangular. A palavra tetraedro vem do grego, onde edro deriva da palavra
hédrai, que significa faces, e tetra, significa quatro. Quando as quatro faces são congruentes esse
tetraedro é chamado de ―Tetraedro Regular‖.

Sugestões de vídeo:
Título: Sólidos geométricos, planificações, poliedros, corpos redondos, faces, vértices e arestas.
Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=yXYooR_QZ3Y >. Acesso em: 26 Mai.
2020.
Deixamos claro que está unidade é uma compilação das ideias de vários autores, não se
tratando, portanto, de uma redação original.

Desafios - Matemática
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
As referências bibliográficas estão publicadas em aba das referências.
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1- A Pirâmide do Louvre é uma estrutura de forma piramidal, construída em vidro e metal,
rodeada por três pirâmides menores, no pátio principal do Palácio do Louvre em Paris, França. A
Grande Pirâmide serve de entrada principal do Museu do Louvre. Concluída em 1989, tornou-se
um ponto de referência para a cidade de Paris. Encomendado pelo então Presidente Francês
François Mitterrand, em 1984, foi projetado pelo arquiteto I. M. Pei, que foi também responsável
pela concepção do Museu Miho, no Japão, entre outros. A estrutura, que foi construída
inteiramente com segmentos de vidro, atinge uma altura de 20,6 m, a sua base quadrada tem
cerca de 35 m de lado. É constituída por 603 peças de losangos e 70 segmentos triangulares de
vidro. (Adaptado de Wikipedia. 2020)

Um monumento arquitetônico grandioso, admirado e visitado por milhares de pessoas de
todo o globo, a Pirâmide do Louvre em Paris, um verdadeiro cartão postal da cidade Luz é
considerado um poliedro na matemática, a sua pirâmide (imagem), tem base quadrada e
sua geometria não pode ser classificada como um tetraedro regular. Segundo informações
do conteúdo teórico do capítulo da unidade, responda porque a Pirâmide do Louvre não
pode ser aceita como um tetraedro?
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Figura: pirâmide.

2- No texto do desafio 1 é definido que a
Pirâmide do Louvre possui base quadrada, ou
seja, todos os lados desta base apresentam a
Fonte: unsplash . 2020.
mesma medida. Identifique neste mesmo texto,
esse valor de medida, e a soma do perímetro de
sua base.
Observação: Por definição perímetro é a soma de todos os lados de um polígono.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Figura: Cubo mágico.

3- Você sabia que o cubo mágico é o brinquedo mais

vendido do mundo; já saíram das prateleiras mais de
350 milhões de unidades. Empilhados, eles formariam
uma vara que iria do Polo Sul ao Polo Norte. O jogo
era tão popular nos anos 80 que só entre 1980 e 1982
foram vendidos 100 milhões – ou 28% de tudo o que já
foi vendido até hoje. (Adaptado de Guia dos curiosos.
2020).

Fonte: Unsplash. 2020.

Número de Arestas______;

Na imagem ao lado, observe o cubo mágico, o
mesmo possui arestas de mesmas medidas, faces de
mesmas dimensões e um determinado número de
vértices. Ao longo dos estudos deste capítulo,
tomando como referência os conceitos lidos e
adquiridos por você, determine o número total de
arestas, faces e vértices deste cubo mágico.
Número de Faces______;

Número de Vértices______

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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