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Simetria e arte 
 

Objetos de conhecimento Habilidades 

 Simetrias de translação, rotação e reflexão.  (EF07MA21) Reconhecer e construir figuras 

obtidas por simetrias de translação, rotação e 

reflexão, usando instrumentos de desenho ou 

softwares de geometria dinâmica e vincular 

esse estudo a representações planas de obras 

de arte, elementos arquitetônicos, entre 

outros. 

Objetivos 

 Reconhecer figuras simétricas. 

 Identificar os eixos de simetria em figuras simétricas. 

 Verificar as transformações por reflexão, translação e rotação de figuras planas. 

 Construir figuras simétricas a partir das transformações por reflexão, translação e rotação. 

 Observar a simetria em figuras presentes na natureza e em objetos construídos pelo homem. 

Recursos utilizados 

 Imagens de figuras que possuam eixo de 

simetria. 

 Imagens de figuras que não possuam eixo de 

simetria. 

 Molde da letra H. 

 Projetor de imagens. 

 Cópia da lista de atividades. 

 Cópias de figuras em malhas quadriculadas. 

 

Quantidade estimada de aulas 
 4 aulas de aproximadamente 50 minutos cada. 

 

Desenvolvimento da sequência didática 

1ª etapa (1 aula: em média 50 minutos) 
O objetivo desta etapa é trabalhar o conceito de eixo de simetria. Para isso, providencie 

antecipadamente imagens de figuras que possuam eixo de simetria e de figuras que não possuam eixo 

de simetria. Reproduza uma ampliação da letra H, em uma cartolina, recorte-a e utilize-a para dar 

início às discussões. 

Ilustração: Ana Alexius 
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Inicie a aula apresentando o molde aos alunos. Questione-os a respeito da possibilidade de traçar 

uma linha reta na vertical e outra na horizontal sobre a letra H, de maneira que ao dobrar o molde 

sobre essas linhas, as duas partes se sobreponham, espera-se que os alunos notem essa sobreposição 

das partes. Faça essa dinâmica na prática, dobrando o molde ao meio e apresentando aos alunos. 

Ilustrações: Ana Alexius 

 

Sistematize na lousa o conceito de eixo de simetria e pergunte aos alunos se a letra H apresenta tal 

eixo. Enfatize que as dobraduras efetuadas no molde representam os eixos de simetria da figura. Peça 

que citem outras letras do alfabeto que também possuem um ou mais eixos de simetria, podendo ser 

identificadas as letras A, B, C, D, E, H, I, K, M, O, T, U, V, W, X e Y. Com o auxílio de um projetor, 

apresente imagens de diversos objetos e solicite aos alunos que determinem se as figuras possuem ou 

não eixo de simetria, conforme sugerido nas imagens a seguir. 

    

Se julgar conveniente, apresente a imagem de um círculo e questione os alunos se essa figura 

possui ou não eixo de simetria. Trace um eixo vertical que passe pelo centro do círculo e questione o 

que aconteceria caso a figura fosse dobrada sobre esse eixo. Veja se eles percebem que o eixo divide a 

figura em duas partes iguais, sendo, portanto, eixo de simetria. Trace outro eixo, dessa vez horizontal, 

também passando pelo centro, faça o mesmo questionamento e veja se os alunos chegam à mesma 

conclusão. Por fim, trace outros eixos passando pelo centro do círculo, perguntando se os eixos 

traçados são eixos de simetria. É importante que os alunos concluam que o círculo admite infinitos 

eixos de simetria. Estenda essa mesma discussão às outras figuras geométricas planas. 

Se possível, leve um espelho para a sala de aula, a fim de mostrar na prática como funciona o eixo 

de simetria. Diversas dinâmicas podem ser propostas. Uma sugestão é reproduzir algumas palavras na 

lousa e perguntar aos alunos quais delas apresentam eixo de simetria. Solicite aos alunos que se 

aproximem da lousa, posicione o espelho exatamente ao centro da palavra e explique que a imagem 

refletida é simétrica à original. A seguir há algumas palavras simétricas que podem ser usadas  

como exemplo.  
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Caso julgue conveniente, complemente o trabalho sobre simetria comentando a respeito dos 

palíndromos, que são palavras ou frases que não perdem o sentido quando lidas de trás para frente. 

Como exemplo de palíndromos, apresentamos as sugestões a seguir. 

 Palavras: ANA, OCO, OVO, RADAR, SALAS, SOCOS, OMISSÍSSIMO. 

 Frases: A SACADA DA CASA; 

A TORRE DA DERROTA; 

ZÉ DE LIMA, RUA LAURA, MIL E DEZ; 

ME VÊ SE A PANELA DA MOÇA É DE AÇO MADALENA PAES, E VEM; 

LUZA ROCELINA, A NAMORADA DO MANUEL, LEU NA MODA DA ROMANA: ANIL É COR AZUL. 

 

Atividade 1 

Com o intuito de fixar o conteúdo de eixo de simetria, reproduza a atividade a seguir na lousa e 

peça aos alunos que copiem e resolvam no caderno. Efetue a correção logo após, contando com as 

contribuições e ideias de todos. 

 Em quais itens o eixo e representa um eixo de simetria da figura? 1.

a e d. 

Ilustrações: Ana Alexius 

a)  b)  c)  d)  

    

 

2ª etapa (1 aula: em média 50 minutos) 
O objetivo desta etapa é abordar as transformações de figuras. Para isso, providencie 

antecipadamente uma cópia ampliada da figura representada a seguir, recorte-a e utilize-a para dar 

início às discussões. 
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Ilustrações: Ana Alexius 

 

Explique aos alunos que, além de figuras que possuem simetria, a Matemática também se 

encarrega do estudo das simétricas de uma figura. Nesta sequência didática, abordaremos as 

simétricas obtidas com base nas transformações por reflexão, rotação e translação. Utilize a imagem 

sugerida para explicar cada uma delas. 

Reflexão Rotação 

  

Figura obtida por transformação de reflexão em 
relação ao eixo e. 

Figura obtida por transformação de rotação em 
relação ao ponto O. 

Translação 

 

Figura obtida por transformação de translação. 

Promova um debate a respeito dos diferentes tipos de transformação apresentados. Enfatize  

que as figuras obtidas com base nas transformações são simétricas às figuras originais. No caso da 

transformação por reflexão, também podemos dizer que uma figura é o reflexo da outra. 
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Atividade 1 

Após a dinâmica explicando os diferentes tipos de transformação, sistematize na lousa o conceito 

de simetria por transformação e solicite aos alunos que copiem no caderno. Para auxiliar na fixação do 

conteúdo, distribua a cada aluno uma cópia da lista de atividades a seguir, pedindo que anotem no 

caderno as respostas e estratégias utilizadas. 

Lista de atividades 

 Observe os polígonos representados a seguir. 1.

Ilustrações: Ana Alexius 

I) III) 

  

Triângulo retângulo isósceles. Hexágono regular. 

II) IV) 

  

Pentágono irregular. Octógono regular. 

Determine quais deles: 

a) não possuem eixo de simetria. 

II 

b) possuem apenas um eixo de simetria. 

I 

c) possuem mais que um eixo de simetria. Quantos são os eixos de simetria? 

III e IV. 6 eixos de simetria e 8 eixos de simetria, respectivamente. 
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 Na malha quadriculada, a figura II foi obtida aplicando uma transformação na figura I, assim como a 2.

figura III. 

Ilustração: Sérgio L. Filho 

 

Qual transformação foi aplicada à figura I para obter: 

• à figura II? 

Transformação de rotação. 

• à figura III? 

Transformação de translação. 

 Quais das figuras a seguir são simétricas pela transformação por reflexão em relação ao eixo e? 3.

Ilustrações: Sérgio L. Filho 

a) 

 

c) 

 

  

b) d) 

 

Respostas: b, c, d. 

 

Resolvidas às questões, faça as correções na lousa, solicitando aos alunos que compartilhem suas 

estratégias com os colegas. Se julgar conveniente, solicite que as atividades sejam corrigidas, cada 

qual, por um aluno diferente. Promova um debate com base nas resoluções apresentadas, 

identificando os principais equívocos e intervindo quando considerar necessário. 
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3ª etapa (2 aulas: em média 100 minutos) 
O objetivo desta etapa é abordar o conceito de simetria por transformação trabalhando com malha 

quadriculada. Nesta proposta, dois tipos de transformação serão abordados: a transformação por 

reflexão e a transformação por rotação. Para isso, providencie com antecedência cópias das malhas 

quadriculadas representadas nesta etapa. 

Ilustrações: Ana Alexius 

 

Distribua uma cópia da malha acima para cada aluno e solicite que eles reproduzam a figura 

simétrica pela transformação por reflexão do polígono apresentado em relação ao eixo e. Auxilie-os 

nessa primeira construção, reproduzindo o passo a passo na lousa e contando com o auxílio de um 

projetor. Enfatize que as medidas das distâncias dos vértices do polígono ao eixo e devem ser 

exatamente as mesmas no polígono refletido. Após determinados os vértices e traçados os segmentos 

de reta do polígono simétrico, apresente no projetor de imagens a malha quadriculada contendo os 

dois polígonos. 

 

 

Atividade 1 

Distribua uma cópia da malha quadriculada a seguir e solicite aos alunos que façam o mesmo 

procedimento efetuado anteriormente, ou seja, que construam o polígono simétrico por meio da 

transformação por reflexão em relação ao eixo e. Agora, deixe que eles desenvolvam essa construção, 

interferindo apenas se necessário. Por fim, apresente no projetor a imagem do polígono junto ao seu 

simétrico, e peça aos alunos que façam a correção tomando como base a imagem retratada. 
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Ilustrações: Ana Alexius 

 

Resposta: 

 

Outras figuras podem ser trabalhadas nesse contexto, varie o tipo de transformação abordada 

solicitando que também representem as figuras simétricas obtidas pela transformação por translação. 
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Atividade 2 

Até agora, a transformação por rotação foi abordada apenas teoricamente. Desse modo, desafie os 

alunos a determinarem a simétrica de uma figura com base na transformação por rotação. Para isso, 

distribua cópias da malha quadriculada a seguir e solicite aos alunos que componham as simétricas da 

figura por rotação de 90°, 180° e 270° em relação ao ponto O no sentido horário. 

Ilustração: Ana Alexius 
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Destine alguns minutos da aula para que os alunos façam suas tentativas. Feito isso, corrija o 

desafio apresentando no projetor a imagem da figura com todas as suas simétricas. 

Ilustração: Ana Alexius 

 

Finalize a aula apresentando diversas imagens que retratem obras de arte e construções cujas 

composições apresentem elementos simétricos. Discuta com os alunos a respeito dos tipos de 

transformação que aparecem nessas obras. Como sugestão de construções, citamos o Taj Mahal, na 

Índia; o Arco do Triunfo, na França; o Portão de Brandemburgo, em Berlim; a Mesquita do Sheikh 

Zayed, nos Emirados Árabes Unidos. Com relação às obras de arte, sugerimos uma pesquisa na obra de 

Maurits Cornelis Escher, Vicente do Rego Monteiro e Rubem Valentim. Outros objetos também podem 

ser utilizados para exemplificar o uso de simetria, por exemplo, os azulejos portugueses e a cerâmica 

marajoara. Todos esses contextos oferecem inúmeras possibilidades de trabalho em sala de aula. 
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Avaliação 
As questões abaixo irão auxiliá-lo na avaliação do desenvolvimento das habilidades trabalhadas 

nesta sequência pelos alunos. Você pode reproduzi-las na lousa ou fazer as perguntas aos alunos 

oralmente. 

1. O que é o eixo de simetria? 
É uma linha reta que divide a figura em duas partes iguais, de maneira que, ao dobrar essa figura ao longo dessa linha, as 

partes sobrepõem-se, ou seja, uma fica sobre a outra. 

2. Quais são os diferentes tipos de transformações? 
Transformação por reflexão, por rotação e por translação. 

 

Seguem algumas questões que podem ser reproduzidas na lousa para auxiliar o aluno no processo 

de autoavaliação. 

 

Autoavaliação Sim Não 

Prestei atenção na explicação do professor?   

Realizei as atividades propostas, com empenho?   

Respeitei as opiniões dos colegas?   

Compreendi o conceito de eixo de simetria?   

Reconheci figuras simétricas?   

Entendi os diferentes tipos de transformações?   

Compreendi que as figuras obtidas pelas transformações são simétricas às originais?   

Reconheci a simetria nos objetos elaborados pelo homem?   

 


