
5º Ano

MAT
Anos Iniciais

Social

Habilidades
FOCO

• (EF05MA20) Concluir, por meio de inves-
tigações, que figuras de perímetros iguais 
podem ter áreas diferentes e que, também, 
figuras que têm a mesma área podem ter 
perímetros diferentes.

• Resolver e elaborar situações-problema 
envolvendo o cálculo do perímetro e área 
de figuras planas.

Habilidades
RELACIONADAS

 

•  Resolver e elaborar situações-problema 
envolvendo perímetro e área de figuras 
poligonais e as unidades usuais dessas 
grandezas.

Objeto do
CONHECIMENTO

 

-  Áreas e perímetros de figuras poligonais:  
   algumas relações.
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Ponto de
PARTIDA

Você sabe o 
que é perímetro?

Para mim perímetro 
é quanto mede 

uma figura.

Para mim perímetro 
tem outro sentido: 

medida de comprimento 
do contorno de uma figura.

a) E para você professor o que é PERÍMETRO?

b) Qual das crianças apresenta uma resposta coerente com o conceito de perímetro? Explique.

MAT
Anos Iniciais 5º Ano

V Encontro de Formação de Professores 
Conceito de Perímetro e Área
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O Perímetro...

Abaixo vamos propor algumas atividades explorando o conceito de perímetro.

Atividade 1

A professora Rita propôs o seguinte vários desafios aos alunos do 5º ano.

Primeiro desafio: Considerando o lado do quadradinho            como unidade de medida, vamos calcular a medida do 
perímetro das figuras desenhadas na malha abaixo:

Figura Perímetro

A

B
C

Segundo desafio: A mãe da Rita pretende fazer 5 almofadas de retalhos com formato de um hexágono. Para isso 
ela precisa saber quanto mede o comprimento do perímetro de cada retalho, vamos ajuda-la.

15
cm

a) Quantas almofadas a mãe de Rita pretende fazer? ________________________

b) Quanto mede o lado do retalho? _______________________________

c) Quanto é o perímetro de cada retalho? ____________________________

d) Quanto é o perímetro de todos os retalhos? ________________________________
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Terceiro desafio: Paulo e seus amigos demarcaram, em um terreno baldio, um campo para jogar as partidas de fim 
de tarde. Agora eles precisam comprar uma tela de proteção que contorne todo o campo. Paulo já tem o esboço das 
medidas de dois lados desse contorno. 

a) Quanto mede o lado maior? __________________________________

b) Quanto mede o lado menor? _________________________________

c) Quanto mede o contorno campo (perímetro)? ______________________

Fique Sabendo...

Perímetro de uma superfície plana é o comprimento da linha que a contorna..

De Cabeça....

Quanto de cada uma 
das figuras eu vou 
usar para recobrir 



6 Social

Atividade 2

Observe com atenção as seguintes figura:

Sem fazer desenhos, recorte, nem medições, escreva na segunda coluna quan-
tas vezes, no máximo, cada uma destas figuras cabe no desenho abaixo:

Figura
No Máximo No Máximo

Estimando Medindo

I

II
III

Voltando e Medindo

Os valores que você encontrou na atividade anterior podem ser aproximados, pois foram encontrados por meio de 
uma comparação visual apenas.

Retorne à atividade e use o que quiser para encontrar uma resposta mais exata; se achar necessário, recorte as 
figuras do anexo 1.

Registre os novos resultados na última coluna da tabela (medindo).

Agora, com todos os registros, responda:

a) O que você utilizou para responder com mais facilidade? ______________________

b) Os resultados da segunda tentativa foram muitos diferentes da primeira? Algum resultado foi igual? 

c) Você utilizou frações das figuras, ou seja, em algum momento que não era possível caber uma outra figura inteira, 
e usou apenas um pedaço da figura? _________________________________________________________________

d) Quantas vezes a figura II cabe na figura I? _______________________________

e) Quantas vezes a figura III cabe na figura II? _______________________________
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f) Quantas vezes a figura III cabe na figura I? _______________________________

g) Há uma relação entre o número máximo de figuras I, II e III? Qual? _______________

Atividade 3

Usando o quadradinho abaixo como unidade de área, desenhe e pinte no quadriculado três figuras diferentes que 
tenham 8 unidades de área:
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Atividade 4

Usando o seguinte triângulo abaixo como unidade de área, desenhe e pinte no quadriculado duas figuras diferentes 
que tenham 6 unidades de área:

Atividade 5

Encontre a área das figuras que você acabou de desenhar, utilizando as unidades seguintes e registrando os resulta-
dos na tabela

Unidade 1º figura (AT3) 2º figura (AT4)

a

b
C
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Atividade 6

Agora é sua vez de definir a unidade de área:

 Escolha uma unidade de área conveniente.

 Encontre a área da figura abaixo na unidade escolhida.

Unidade de área (desenho):

Área= ____________unidades

 Compare os resultados que você encontrou com o resultado de outros colegas. Foram iguais? __________________. 
Por que? ________________________

Utilizando padrões

Fique Sabendo...

Já vimos que para determinar medida de superfície de qualquer figura plana é necessário utilizarmos uma unidade de 
medida.

Nas atividades propostas até aqui foi possível observar que a medida de superfície varia conforme mudamos a uni-
dade utilizada para realizar a contagem. Logo, para facilitar a comunicação é necessária a definição de uma unidade 
padrão.



10 Social

Para começar a trabalhar com a unidade padrão, iremos medira a área de algumas figuras abaixo

Este quadrado de lado igual a 1cm, então dizemos que ele tem uma área de 1 cm² (um centímetro quadrado). Saber 
qual é a área de uma figura, em cm², significa descobrir quantos quadradinhos de 1cm de lado, isto é, com 1 cm² de 
área, cabem em tal figura.

Nem sempre é possível colocar um número inteiro de quadradinhos nas figuras; é quando utilizamos frações do 
quadradinho.

Veja como fica área de algumas frações do quadradinho:

O quadradinho de 1cm²

Vamos descobrir a área de algumas figuras, em cm², cobrindo-as com quadradinhos de 1 cm² de área. Veja, por 
exemplo, como poderíamos medir a superfície do retângulo seguinte:

Logo a área deste retângulo é igual a 6 cm².

Veja um exemplo que foi necessário utilizar frações do quadradinho. 
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Atividade 6

Agora é a sua vez: registre a quantidade total de quadradinhos e a área (em cm²) de cada figura.

Para visualizar melhor, recorte os 10 quadradinhos do anexo 1 e, com eles cubra completamente as seguintes figu-
ras de modo que os quadradinhos não se sobreponham. Caso seja necessário dobre os quadradinhos.
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Medindo a superfície dos objetos

Atividade 7

Ainda com o auxílio dos quadradinhos e, se não forem suficientes utilize a régua, encontre a área (mesmo que apro-
ximada) da:

 Capa de seu caderno: ____________________dm²

 Superfície da mesa da sala: _______________dm²

 Capa de um livro: _______________________dm²

 Superfície do acento da cadeira: ___________dm²

CALCULANDO ÁREASAtividade 8

 1 cópia do anexo 2 por aluno. 

Procedimento 

Distribuir uma cópia do anexo 2 para cada aluno. 

Propor para a classe as seguintes questões que devem ser respondidas no caderno, mediante a observação da 
figura A do anexo 2. 

 A figura A é uma região triangular, retangular ou hexagonal? Por quê? _____________________________________________ 

 Quantas linhas de quadradinhos formam a figura A (B,C)? _________________________________________________________

 Quantos quadradinhos há em cada linha da figura A (B,C)? ________________________________________________________

 Com qual operação é possível determinar o total de quadradinhos da figura A (B,C)? Registre-a aqui. 

 Se cada quadradinho do quadriculado tem lado de 1 cm, qual é a área do interior de cada quadradinho? 

 Qual é a área da figura A (B,C)? ____________________________________________________________________________________

Sintetizando......

Há outras medidas de superfície além do cm². A utilização de uma determinada unidade dependerá do contexto; assim 
como não é conveniente utilizarmos quilômetros para medir a altura de pessoas, há unidades de medida de área que 
não são apropriadas para certas figuras.

Imagine, por exemplo, se precisássemos saber a área do chão da sala de aula, cobrindo-o com quadradinhos de 1 
cm², quantos quadradinhos seriam necessários? Seriam muito!! Mas se usássemos quadrados de 1 metro de lado 
(e portando de 1m² de área), o número de quadrados necessários seria bem menor. Por outro lado, se utilizarmos o 
metro quadrado para medir a área das figuras que trabalhamos nestas atividades, seria preciso dobra-lo várias vezes, 
dificultando a medição 
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Proposta de atividade

Professor, agora é sua vez: elabore uma situação didática que possibilite um avanço dos alunos na construção das 
ideias relacionadas à habilidade (EF04MA21) Medir, comparar e estimar área de figuras planas desenhadas em ma-
lha quadriculada, pela contagem dos quadradinhos ou de metades de quadradinho, reconhecendo que duas figuras 
com formatos diferentes podem ter a mesma medida de área.

Bibliografia

GOLDIN, Gerald A.; MCCLINTOCK, C. Edwin. O tema da simetria na resolução de problemas. A resolução de proble-
mas na matemática escolar. Tradução Hygino H. Domingues e Olga Corbo. São Paulo: Atual, p. 247-269, 1997.

Instituto qualidade no Ensino. Kit Escola. Formação Continuada em Serviço de Matemática, Ano I. 3º e 4º Série, 
Seção 4. São Paulo: IQE

Caderno conceito e ação 3

http://www.dmm.im.ufrj.br/projeto/projetoc/precalculo/sala/conteudo/capitulos/cap21s3.html

https://www.megacurioso.com.br/fenomenos-da-natureza/75491-19-imagens-que-provam-a-simetria-perfeita-da-na-
tureza.htm
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