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PROJETO DE GEOMETRIA 
 

 SITUAÇÃO GERADORA DO PROJETO 

 

Dificuldades detectadas na aprendizagem de Geometria. 

Alunos sem embasamento teórico, bem como alunos que nunca 

tiveram aulas sobre o assunto.                 

 

 JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

 

Mostrar aos alunos que a Geometria pode ser aprendida de uma forma lúdica e 

divertida, contrariando o paradigma de que a Geometria é um conteúdo difícil. Através 

desse projeto demonstrarei para os alunos que tudo à nossa volta tem a ver com 

Geometria. Exemplos: quando um pedreiro vai fazer um orçamento de quantos metros 

quadrados de cerâmica se gasta para cobrir uma determinada área, este deve calcular a 

área a ser coberta e a área de cada quadrado de cerâmica e depois fazer os cálculos.  

Ainda, se levarmos em consideração que nosso quarto é um prisma e que a natureza 

é toda geométrica o que chamamos de Geometria Fractal (Geometria das Partes). 

Administrando o assunto com materiais recicláveis, alternativos e de acessibilidade 

em casa de materiais que os pais possuem, formando mandalas artesanais que poderão 

enfeitar os quartos, a casa ou qualquer outro ambiente. 

 

 OBJETIVOS 

 

O aluno deverá:  

1. Compreender a importância da Geometria em sua vida cotidiana; 

2. Relacionar as diversas situações do cotidiano com a Geometria; 

3. Aplicar os conhecimentos adquiridos de forma sistemática sobre o 

conteúdo acima citado nas situações-problemas e na prática das diversas 

profissões que se utilizam da Geometria como base. 

4. Elaborar um projeto de trabalho com linhas geométricas e compor um 

mosaico ou mandala. 

 

 RESULTADOS ESPERADOS COM A REALIZAÇÃO DO PROJETO 
 

Espera-se uma nova visão teórica e prática sobre o conteúdo do projeto trabalhado 

dando ênfase à sua aplicação no seu cotidiano. 

Serão avaliados os trabalhos em sala em um único dia de apresentação com as datas 

marcadas do começo do ano, que estão no inicio do caderno ou no nosso Blog. 

 

 AVALIAÇÃO DO PROJETO 

 

Alunos do 8° ano serão avaliados através de uma tabela elaborada pelo professor 

seguindo os seguintes itens com valores de 0,5 para cada um. 

 

1. Criatividade;  

2. Organização; 

3. Coesão dos itens geométricos;  

4. Nitidez da imagem criada; 

 



5. Quantidade do material utilizado; 

6. Técnica na confecção. 
 

 ABRANGÊNCIA DO PROJETO 

 

Alunos do 8° ano da Escola: Centro de Ensino Fundamental 02 de Planaltina DF. 

 

 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

 

O Projeto divide-se em três etapas, sendo a última a culminância do mesmo. 

O Projeto iniciou-se no dia 06 de Julho de 2015, com aula teórica e práticas 

envolvendo polígonos e formas geométricas de uma forma global. Inserindo a 

Geometria em nosso cotidiano através de observações do espaço à nossa volta. 

Terminando agosto esta primeira etapa e aluno deverá se inscrever com seu grupo e o 

Tema o quanto antes. 

A segunda etapa vai iniciar no dia 20 de agosto de 2015 com a confecção de um 

mosaico utilizando materiais alternativos ou materiais escolhidos e de responsabilidade 

do aluno ou grupo, sendo realizada sempre uma consulta ao professor para verificação 

se o trabalho está em andamento. Existe uma parceria com a professora de Português 

que trabalharam o tema ”BRASIL PLURAL” no Projeto Café com Letras inserindo os 

trabalhos formados pelos mosaicos de acordo com o Tema abordado em Literatura, 

palavras relativas ao tema citado anteriormente, tendo como data prevista para a 

culminância do projeto do dia 21 de setembro de 2015 a 25 de setembro de 2015. 

 

 EXEMPLOS DE MODELOS DO PROJETO 

 

                          
 

             
 

 

 

 


