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2º bimestre – Interpretando adições e 

multiplicações com o GeoGebra 
Este recurso audiovisual foi desenvolvido com o propósito de aprofundar ou complementar os 

conteúdos trabalhados no livro do aluno, de forma a explorar a adição e a multiplicação de números 

inteiros utilizando a reta numérica. Por meio de duas apliquetas, do software de geometria dinâmica 

GeoGebra, os alunos poderão visualizar essas operações com base em representações aritméticas e 

figurais. Esses tópicos foram selecionados a fim de favorecer um trabalho dinâmico e instigante que 

contribua significativamente com a aprendizagem. 
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Referência do livro do 
aluno 

Unidade 2, Capítulo 5, página 117 

Bimestre 2° bimestre 

Duração 11min23seg 

Categoria Vídeo/Videoaula 

Tipo de licença 

Aberta, do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial 

(CC BY NC). 

É permitida a adaptação e a criação com base neste material, para fins 

não comerciais, desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor 

e que licenciem as criações sob os mesmos parâmetros, sendo permitida 

a redistribuição da obra da mesma maneira que na licença anterior. 

Unidade temática Números. 

Objetos de conhecimento 
(BNCC) 

Números inteiros: usos, história, ordenação, associação com pontos da 

reta numérica e operações. 

Habilidades (BNCC) 

(EF07MA03) Comparar e ordenar números inteiros em diferentes 

contextos, incluindo o histórico, associá-los a pontos da reta numérica e 

utilizá-los em situações que envolvam adição e subtração. 

(EF07MA04) Resolver e elaborar problemas que envolvam operações 

com números inteiros. 

Competências gerais 
(BNCC) 

Competência geral 2: Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à 

abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a 

análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 

elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar 

soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das 

diferentes áreas. 

Competência geral 4: Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou 

visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, 

bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e 

científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias 

e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao 

entendimento mútuo. 

Competências específicas 
de Matemática (BNCC) 

Competência específica 2: Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de 

investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, 

recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar 

no mundo. 
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Orientações didáticas 
As orientações a seguir fornecem apenas algumas ideias e sugestões de uso, pressupondo a 

atuação constante do professor. Elas podem ser adaptadas conforme a particularidade da turma e de 

acordo com o uso do recurso em sala de aula ou no laboratório de informática. 

 

Objetivos 
• Efetuar a adição de números inteiros na reta numérica. 

• Compreender a adição de números inteiros, como deslocamentos horizontais na reta numérica. 

• Compreender a ideia da multiplicação de números, relacionando à medida da área de um retângulo. 

• Compreender, na multiplicação de números inteiros, a relação entre os sinais. 

 

Sugestões de abordagem e condução 
Inicialmente, converse com os alunos sobre a reta numérica e a localização de pontos nela. A 

convenção de que os números positivos ficam à direita de um marco poderia ter sido definida de 

maneira contrária, com os números negativos neste sentido. Por uma questão convencional, decidiu-

se que os números positivos ficariam à direita desse marco, e tal convenção é reconhecida 

matematicamente. Uma sugestão para essa abordagem inicial é suscitar a curiosidades dos alunos, 

incentivando-os a discutir sobre os seguintes tópicos: 

• Quando a adição de dois números inteiros é um número positivo? 

• Cite dois números inteiros cuja multiplicação seja um número negativo. 

• É possível que a adição entre dois números de sinais contrários resulte em um número negativo? E a 

multiplicação? 

• O número zero é positivo ou negativo? 

Para uso em sala de aula, com o auxílio de um projetor ou televisor, é importante testar, 

antecipadamente, a execução do arquivo de mídia, confirmando se não ocorrem problemas na 

reprodução de áudio ou vídeo decorrentes da configuração de hardwares ou softwares.  

Explique aos alunos que o GeoGebra é um software de geometria dinâmica voltado para a 

aprendizagem de Matemática. Ele pode ser obtido gratuitamente no endereço eletrônico: 

<https://www.geogebra.org/download> (acesso em: 22 out. 2018), para computadores, tablets e 

celulares. Também é possível realizar essa construção on-line, ou seja, sem a instalação do software no 

computador, utilizando o endereço: <https://geogebra.org/classic/> (acesso em: 22 out. 2018). As 

apliquetas utilizadas no vídeo estão disponíveis no endereço eletrônico: 

<https://www.geogebra.org/m/ytd5wu4p> e <https://www.geogebra.org/m/a83au78b> (acessos em: 

22 out. 2018). Essas e outras apliquetas relacionadas ao assunto podem ser encontradas no link: 

<https://www.geogebra.org/materials> (acesso em: 22 out. 2018), por meio de uma busca utilizando 

palavras-chave relacionadas ao assunto: “adição com frações”, “multiplicação com frações” ou 

“operações com frações”, por exemplo. 

  

https://www.geogebra.org/download
https://geogebra.org/classic/
https://www.geogebra.org/m/ytd5wu4p
https://www.geogebra.org/m/a83au78b
https://www.geogebra.org/materials
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Durante a exibição, se julgar conveniente, reproduza o vídeo pausadamente e faça anotações na 

lousa. Há alguns pontos do vídeo que merecem destaque: 

• Ressalte que na reta numérica as distâncias entre duas marcas consecutivas são as mesmas e um 

número é sempre maior que os demais à sua esquerda. 

• Ao trabalhar com as apliquetas, primeiramente com a de adição com números inteiros, permita que, 

sem instruções, os alunos explorem livremente esse recurso. Após um tempo, faça perguntas como: 

- o que as setas representam quando definimos um número? 

- o que essa apliqueta nos permite verificar? 

- podemos operar com qualquer número inteiro? 

Faça o mesmo com a apliqueta de multiplicação, adequando as perguntas. 

• Converse com os alunos sobre o motivo de uma subtração poder ser representada, por exemplo, 

como a adição de uma parcela negativa. Levante as hipóteses dos alunos e veja se alguma cabe 

dentro do contexto dessa aula. O motivo é que estamos adicionando o oposto de um número, e 

adicionar o oposto de um número é o mesmo que subtrair esse número. 

• Ao retomar as observações sobre os possíveis sinais do resultado da multiplicação entre dois 

fatores, verifique se os alunos já conheciam esses apontamentos, de forma que tomem essas 

observações como hipótese e as retomem para quando concluírem as atividades que serão 

propostas. 

• É importante que os alunos compreendam que não existem medidas de áreas negativas. A 

representação dos retângulos nas regiões é feita com base nas observações iniciais. 

 

Após a exibição do vídeo, proponha algumas questões interpretativas, por exemplo: 

• Quanto é 2 +  (−3)? E 10 +  (−8)? 
−1; 2. 

• Podemos representar um retângulo com medida da área negativa? 
Não, porque não existem figuras com medida da área negativa. 

• Quando a multiplicação de dois números resulta em um número negativo? 

Quando os fatores possuem sinais opostos. 

 

Para finalizar, permita que os alunos discutam coletivamente os resultados obtidos com o trabalho 

dessas apliquetas. Peça que compartilhem suas experiências e como esse trabalho os ajudou as 

entender os conceitos trabalhados. Com base nessas informações e se julgar necessário, retome os 

conceitos abordados que não foram compreendidos adequadamente.



 
 

 

Matemática – 7º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 
 

3º bimestre – Triângulos e suas características 
Este recurso audiovisual foi desenvolvido com o propósito de aprofundar ou complementar os 

conteúdos trabalhados no livro do aluno, para verificar algumas propriedades do triângulo, como a 

desigualdade triangular, a rigidez do triângulo e a soma das medidas dos ângulos internos de um 

triângulo qualquer. Esses tópicos foram selecionados a fim de favorecer um trabalho dinâmico e 

instigante que contribua significativamente com a aprendizagem. 
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Referência do livro 
do aluno 

Unidade 3, Capítulo 9, página 202 

Bimestre 3° bimestre 

Duração 9min58seg 

Categoria Vídeo/Videoaula 

Tipo de licença 

Aberta, do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 

É permitida a adaptação e a criação com base neste material, para fins não comerciais, 

desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e que licenciem as criações sob os 

mesmos parâmetros, sendo permitida a redistribuição da obra da mesma maneira que na 

licença anterior. 

Unidade temática Geometria 

Objetos de 
conhecimento 

(BNCC) 
Triângulos: construção, condição de existência e soma das medidas dos ângulos internos. 

Habilidades 
(BNCC) 

(EF07MA24) Construir triângulos, usando régua e compasso, reconhecer a condição de 

existência do triângulo quanto à medida dos lados e verificar que a soma das medidas dos 

ângulos internos de um triângulo é 180°. 

(EF07MA25) Reconhecer a rigidez geométrica dos triângulos e suas aplicações, como na 

construção de estruturas arquitetônicas (telhados, estruturas metálicas e outras) ou nas 

artes plásticas. 

Competências 
gerais (BNCC) 

Competência geral 1: Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre 

o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar 

aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

Competência geral 2: Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das 

ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, 

para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar 

soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

Competências 
específicas de 
Matemática 

(BNCC) 

Competência específica 1: Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das 

necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e 

é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para 

alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho. 

Competência específica 2: Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a 

capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos 

matemáticos para compreender e atuar no mundo. 

Competência específica 3: Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos 

diferentes campos da Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e 

Probabilidade) e de outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria 

capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima 

e a perseverança na busca de soluções. 
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Orientações didáticas 
As orientações a seguir fornecem apenas algumas ideias e sugestões de uso, pressupondo a 

atuação constante do professor. Elas podem ser adaptadas conforme a particularidade da turma e de 

acordo com o uso do recurso em sala de aula ou no laboratório de informática. 

 

Objetivos 
• Reconhecer a rigidez geométrica do triângulo e suas aplicações em diferentes áreas. 

• Construir, utilizando um software de geometria dinâmica, um triângulo, conhecidas as medidas dos 

comprimentos dos lados. 

• Verificar a condição de existência de um triângulo, dadas as medidas dos comprimentos dos lados. 

• Verificar, utilizando um software de geometria dinâmica, que a soma das medidas dos ângulos 

internos de um triângulo é constante e igual a 180°. 

 

Sugestões de abordagem e condução 
Inicialmente, é interessante fazer um levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos sobre 

estruturas rígidas, buscando verificar se reconhecem estruturas arquitetônicas em que os triângulos 

estejam presentes, bem como se reconhecem que existem medidas que não permitem a construção 

de um triângulo. Uma sugestão para essa abordagem inicial é suscitar a curiosidades dos alunos 

incentivando-os a discutir as seguintes questões. 

• Os triângulos são figuras geométricas importantes? Por quê? 

• Podemos construir um triângulo com lados medindo 1 cm, 2 cm e 4 cm? 

• Um triângulo pode ter mais de um ângulo interno medindo 90°? 

Para uso em sala de aula, com o auxílio de um projetor ou televisor, é importante testar, 

antecipadamente, a execução do arquivo de mídia, confirmando se não ocorrem problemas na 

reprodução de áudio ou vídeo decorrentes da configuração de hardwares ou softwares. 

Explique aos alunos que o GeoGebra é um software de geometria dinâmica voltado para a 

aprendizagem de Matemática. Ele pode ser obtido gratuitamente no endereço eletrônico: 

<https://www.geogebra.org/download> (acesso em: 22 out. 2018), para computadores, tablets e 

celulares. Também é possível realizar essa construção on-line, ou seja, sem a instalação do software no 

computador, utilizando o endereço: <https://geogebra.org/classic/> (acesso em: 22 out. 2018). 

Durante a exibição, se julgar conveniente, reproduza o vídeo pausadamente e faça anotações na 

lousa. Há alguns pontos do vídeo que merecem destaque. 

• Chame a atenção dos alunos para quais tipos de construção os triângulos estão sendo usados, para 

que notem que são estruturas rígidas, pesadas e altas, que demandam estabilidade para se manter 

firmes. Pergunte aos alunos se essas construções também continuariam assim se trocássemos os 

triângulos por quadrados, por exemplo. 
  

https://www.geogebra.org/download
https://geogebra.org/classic/
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• É importante que os alunos notem que o triângulo é uma figura rígida, e essa propriedade é 

exclusiva desse polígono. O quadrado, por exemplo, não é uma figura rígida, pois podemos tomar 

dois vértices opostos e movê-los de forma a deformar esse quadrado. Leve os alunos a perceberem 

que, na construção das estruturas arquitetônicas com o formato de quadrado, por exemplo, é 

comum acrescentar uma viga em uma das diagonais, ou seja, decompondo-o em dois triângulos. O 

mesmo pode ser feito em estruturas com outros formatos a partir de diagonais. No triângulo, não 

existe um movimento originado de seus lados, vértices ou ângulos que seja capaz de realizar essa 

deformação. 

• O processo de construção de triângulos adotado no GeoGebra é o mesmo utilizado na construção 

de triângulos com régua e compasso. Peça aos alunos que anotem esse procedimento e o 

reproduzam posteriormente utilizando esses instrumentos. 

• É importante que os alunos reconheçam que, quando não há pontos de intersecção das 

circunferências, esse triângulo não pode ser construído. Visualmente os alunos podem verificar essa 

condição na verificação de construção do triângulo de possíveis lados 3 cm, 4 cm e 9 cm. 

• A experiência proposta − verificação da soma das medidas dos ângulos internos do triângulo ser 

180° − é uma maneira prática de os alunos, primeiramente, levantarem uma hipótese sobre essa 

afirmação e, posteriormente, a verificarem para diferentes triângulos desenhados em folhas. 

• Explique aos alunos que, com a ferramenta Ângulo do GeoGebra, a ordem em que os vértices são 

selecionados é importante. Se a seleção dos vértices ocorrer no sentido horário, a ferramenta irá 

destacar a medida do ângulo interno do triângulo, ou seja, o ângulo menor que 180°. Já se a seleção 

ocorrer seguindo a orientação anti-horária, a ferramenta irá destacar a medida externa a esse 

ângulo, isto é, o ângulo maior que 180°. 

Após a exibição do vídeo, proponha algumas questões interpretativas, por exemplo: 

• Por que os triângulos são usados em construções? 
Porque a rigidez é uma característica dos triângulos. 

• Cite alguns exemplos de três medidas que possibilitem construir um triângulo. 
Resposta pessoal. Espera-se que os alunos levem em consideração a condição de existência do triângulo. 

• Descreva um procedimento de construção de um triângulo. 
Espera-se que os alunos retomem o procedimento aqui ilustrado e busquem descrevê-lo em suas próprias palavras. 

• Qual é a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo? 
180° 

Para complementar o trabalho com esse recurso, providencie régua e compasso para que os alunos 

reproduzam o procedimento de construção de triângulos apresentado e verifiquem a construção dos 

triângulos com lados medindo: 

• 4 cm, 5 cm e 8 cm. 

• 7 cm, 7 cm e 7 cm. 

• 2 cm, 2 cm e 5 cm. 

• 2 cm, 10 cm e 11 cm. 

Peça aos alunos que descrevam o passo a passo da ordem das construções realizadas. 

Para finalizar, promova um debate a fim de que os alunos exponham suas opiniões e conclusões 

sobre o assunto. Com base nessas informações e se julgar necessário, retome os conceitos abordados 

e que não foram compreendidos adequadamente.
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4º bimestre – Reflexão, rotação e translação – 

arte e matemática 
Este recurso audiovisual foi desenvolvido com o propósito de aprofundar ou complementar os 

conteúdos trabalhados no livro do aluno, de forma a apresentar e discutir as transformações 

geométricas reflexão, rotação e translação presentes na natureza, na arte e nas construções, 

identificando e reconhecendo seus elementos. Esses tópicos foram selecionados a fim de favorecer um 

trabalho dinâmico e instigante que contribua significativamente com a aprendizagem. 
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Referência do livro do 
aluno 

Unidade 4, Capítulo 11, página 234 

Bimestre 4° bimestre 

Duração 5min31seg 

Categoria Vídeo/Videoaula 

Tipo de licença 

Aberta, do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial  

(CC BY NC). 

É permitida a adaptação e a criação com base neste material, para fins 

não comerciais, desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor 

e que licenciem as criações sob os mesmos parâmetros, sendo permitida 

a redistribuição da obra da mesma maneira que na licença anterior. 

Unidade temática Geometria. 

Objetos de conhecimento 
(BNCC) 

Simetrias de translação, rotação e reflexão. 

Habilidades (BNCC) 

(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. 

Competências gerais 
(BNCC) 

Competência geral 3: Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas 

e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas 

diversificadas da produção artístico-cultural. 

Competência geral 4: Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou 

visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, 

bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e 

científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias 

e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao 

entendimento mútuo. 

Competências específicas 
de Matemática (BNCC) 

Competência específica 2: Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de 

investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, 

recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar 

no mundo. 

Competência específica 3: Compreender as relações entre conceitos e 

procedimentos dos diferentes campos da Matemática (Aritmética, 

Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e de outras áreas do 

conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de 

construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a 

autoestima e a perseverança na busca de soluções. 
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Orientações didáticas 
As orientações a seguir fornecem apenas algumas ideias e sugestões de uso, pressupondo a 

atuação constante do professor. Elas podem ser adaptadas conforme a particularidade da turma e de 

acordo com o uso do recurso em sala de aula ou no laboratório de informática. 

 

Objetivos 
• Reconhecer que as transformações geométricas estão presentes na natureza, na música e nos 

elementos arquitetônicos. 

• Identificar e caracterizar transformações geométricas. 

• Visualizar as transformações geométricas, com o auxílio de um software de geometria dinâmica. 

 

Sugestões de abordagem e condução 
Inicialmente, é interessante fazer um levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos sobre 

como o espelho reflete nossa imagem, verificando se eles já notaram que, por exemplo, ao levantar o 

braço direito, seu reflexo mostra o braço esquerdo levantado. É interessante também mostrar algumas 

imagens com as transformações geométricas que serão trabalhadas para que, em um primeiro 

momento, os alunos levantem suas características. Uma sugestão para essa abordagem inicial é 

suscitar a curiosidade dos alunos incentivando-os a discutir sobre os seguintes tópicos: 

• Em que situações as transformações geométricas de translação, rotação e reflexão são utilizadas? 

• Em algum lugar no caminho para a escola você já viu algum objeto ou construção que lembra esses 

tipos de transformações geométricas? 

• Porque os carros de bombeiro e ambulâncias apresentam as palavras que os identificam escritas ao 

contrário? 

Para uso em sala de aula, com o auxílio de um projetor ou televisor, é importante testar, 

antecipadamente, a execução do arquivo de mídia, confirmando se não ocorrem problemas na 

reprodução de áudio ou vídeo decorrentes da configuração de hardwares ou softwares. 

Explique aos alunos que o GeoGebra é um software de geometria dinâmica voltado para a 

aprendizagem de Matemática. Ele pode ser obtido gratuitamente no endereço eletrônico: 

<https://www.geogebra.org/download> (acesso em: 22 out. 2018), para computadores, tablets e 

celulares. Também é possível realizar essa construção on-line, ou seja, sem a instalação do software no 

computador, utilizando o endereço: <https://geogebra.org/classic/> (acesso em: 22 out. 2018). As 

apliquetas utilizadas no vídeo estão disponíveis no endereço eletrônico: 

<https://www.geogebra.org/m/dysanyhy> (acesso em: 22 out. 2018). Essas e outras apliquetas 

relacionadas ao assunto podem ser encontradas no link: <https://www.geogebra.org/materials> 

(acesso em: 22 out. 2018), por meio de uma busca utilizando palavras-chave relacionadas ao assunto: 

“simetria”, “transformações geométricas”, “reflexão”, “rotação” ou “translação”, por exemplo. 

  

https://www.geogebra.org/download
https://geogebra.org/classic/
https://www.geogebra.org/m/dysanyhy
https://www.geogebra.org/materials


 
 

 

Matemática – 7º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 
 

Durante a exibição, se julgar conveniente, reproduza o vídeo pausadamente e faça anotações na 

lousa. Há alguns pontos do vídeo que merecem destaque: 

• Explique aos alunos que o uso dessas transformações geométricas na arte vem desde a época 

renascentista, quando se buscavam representações próximas da perfeição. Tal aplicação se manteve 

ao longo dos anos e até hoje usamos as transformações geométricas em nosso cotidiano: para 

compor pisos no chão de quintais, na parede de banheiros, nas obras de arte, em fotografias e na 

arquitetura, por exemplo. 

• Ao trabalhar as apliquetas do GeoGebra, permita que os alunos tenham um momento livre de 

exploração dos recursos disponíveis, para que, posteriormente, eles relatem o que notaram em um 

momento conjunto com os colegas. É importante que os alunos construam junto o conhecimento, 

de forma que um agregue ao saber do outro novas informações. 

• Se possível, peça aos alunos que tragam celulares ou uma câmera fotográfica, para buscar registrar 

fotografias com as transformações geométricas aqui trabalhadas, no ambiente escolar, ou que 

busquem essas transformações geométricas em outros ambientes, como em sua própria casa ou no 

caminho para a escola. 

 

Após a exibição do vídeo, proponha algumas questões interpretativas, por exemplo: 

• Em quais meios as transformações geométricas foram apresentadas? 
Na arquitetura, na arte, na geometria e na natureza, 

• Descreva as características das transformações geométricas que você pôde observar ao usar as 

apliquetas do GeoGebra. 
Resposta pessoal. Espera-se que os alunos relatem as observações que tiveram, buscando se aproximar das características 

citadas no vídeo. 

Para complementar o trabalho com esse recurso, proponha aos alunos que escolham um tema e 

busquem transformações geométricas no tema escolhido. Os alunos podem pesquisar imagens, sons e 

outras possibilidades do tema na internet ou em livros. 

Para finalizar, promova um debate a fim de que os alunos exponham suas opiniões e conclusões 

sobre o assunto. Com base nessas informações e se julgar necessário, retome os conceitos abordados 

e que não foram compreendidos adequadamente. É importante que os alunos percebam a vasta gama 

de possibilidades de trabalho com as transformações geométricas apresentadas e se inspirem para 

explorar essas transformações geométricas de diferentes maneiras. Se possível, caso os alunos tenham 

registrado com fotografias algumas transformações geométricas conforme a proposta, elabore uma 

exposição das fotos no corredor da sala de cada turma. 


