
 
 

 

Matemática – 8º ano – 2º bimestre 

Plano de desenvolvimento 
 

Projeto integrador 

Tema: Matemática e Arte na composição de 

mosaicos 
 

Questão desafiadora 
Como podemos relacionar matemática e arte por meio da composição de mosaicos?  

 

Justificativa 
A palavra “mosaico” tem origem grega e significa “obra das musas”. O mosaico é uma técnica antiga 

que envolve a composição de desenhos artísticos por meio da utilização de diferentes materiais, por 

exemplo, botões, azulejos, pedras preciosas ou sementes, obedecendo a um determinado padrão com 

objetivo de cobrir totalmente superfícies, como paredes, mesas, objetos esculturais.  

Obras elaboradas com essa técnica são utilizadas principalmente para a decoração de ambientes 

internos e externos. De maneira geral, qualquer pessoa pode confeccionar um mosaico decorativo. No 

Brasil, existem diversos artistas que produzem mosaicos. Um desses artistas é Paulo Werneck (1907 – 

1987) nascido Rio de Janeiro. No link do site a seguir encontram-se informações sobre a sua vida e a 

sua carreira, além de obras realizadas por esse artista. O referido site está disponível em: 

<http://paulowerneck.org>. Acesso em: 5 nov. 2018. 

Este projeto trabalha conceitos matemáticos presentes em obras artísticas, por meio da confecção 

de mosaicos que serão expostos para a comunidade prestigiar e, além disso, observar como esses 

mosaicos podem ser utilizados para decorar a escola ou qualquer outro ambiente, como a casa  

do aluno.  

Objetivos 
 Reconhecer os conceitos de figuras geométricas por intermédio de mosaicos. 

 Explorar a transformação de figuras geométricas possibilitada pela composição de mosaicos. 

Componentes curriculares integrados 
 Matemática 

 Arte 

 Língua Portuguesa 
 

Objetos de 
conhecimento 

 Transformações geométricas: simetrias de translação, reflexão e 

rotação. 

 Contextos e práticas. 

 Processos de criação. 

 Estratégias de produção: planejamento e produção de apresentações 

orais. 

Habilidades  EF08MA18: Reconhecer e construir figuras obtidas por composições de 

transformações geométricas (translação, reflexão e rotação), com o uso 

de instrumentos de desenho ou de softwares de geometria dinâmica. 

http://paulowerneck.org/


 
 

 

Matemática – 8º ano – 2º bimestre 

Plano de desenvolvimento 
 

 EF69AR01: Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes 

visuais tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas brasileiros 

e estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas 

e culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos 

e práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a 

capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

 EF69AR06: Desenvolver processos de criação em artes visuais, com 

base em temas ou interesses artísticos, de modo individual, coletivo e 

colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos 

convencionais, alternativos e digitais.  

 EF69LP38: Organizar os dados e informações pesquisados em painéis 

ou slides de apresentação, levando em conta o contexto de produção, 

o tempo disponível, as características do gênero apresentação oral, a 

multissemiose, as mídias e tecnologias que serão utilizadas, ensaiar a 

apresentação, considerando também elementos paralinguísticos e 

cinésicos e proceder à exposição oral de resultados de estudos e 

pesquisas, no tempo determinado, a partir do planejamento e da 

definição de diferentes formas de uso da fala –memorizada, com apoio 

da leitura ou fala espontânea. 

Competências gerais  CG1: 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. 

 CG2: 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. 

 CG3: Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, 

das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas 

da produção artístico-cultural. 

 CG4: 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. 

 CG6: Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e 

apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem 

entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas 

alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com 

liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

 CG10: Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 

flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base 

em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 
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Temas contemporâneos  Diversidade cultural. 

Recursos necessários 
 Projetor de imagens. 

 Laboratório de informática. 

 Papelão ou papel Paraná. 

 Materiais para a confecção do mosaico, como botões, sementes, contas. 

 Tubo de cola.  

 Cartolinas. 

 Canetas hidrocor. 

Produto final 
Uma exposição artística, aberta à comunidade, composta por mosaicos confeccionados pelos 

alunos.  

 

Cronograma para desenvolvimento do projeto 
Considera-se cada aula com duração de aproximadamente 50 minutos. 

Duração do projeto 

1ª etapa 1 aula 

2ª etapa 1 aula 

3ª etapa 2 aulas 

Etapa final 2 aulas 

Avaliação 1 aula 

Total 7 aulas  

 

Etapas do projeto 

1ª etapa (1 aula: cerca de 50 minutos) 

Inicie a aula dialogando com os alunos a respeito dos mosaicos, enfatizando principalmente os que 

são compostos por figuras geométricas planas. Para enriquecer esse diálogo, providencie 

antecipadamente uma apresentação em slides com algumas imagens de obras que se utilizam dessa 

técnica, como os mosaicos bizantinos e os de Paulo Werneck. 

Em seguida, faça alguns questionamentos aos alunos a respeito desse assunto, por exemplo: 

 vocês já observaram alguma obra artística feita com a técnica do mosaico? 

 como podemos relacionar obras compostas por mosaico a conceitos matemáticos? 

 nos mosaicos apresentados podemos identificar alguma transformação de figuras geométricas? 

Qual? 

Como sugestão, você pode consultar o artigo Mosaicos: construção e aplicação dos conceitos 

geométricos, disponível em: <http://cibem7.semur.edu.uy/7/actas/pdfs/1072.pdf>. Acesso em:  

2 nov. 2018.  

http://cibem7.semur.edu.uy/7/actas/pdfs/1072.pdf
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Enfatize o trabalho com as figuras geométricas, os encaixes, as transformações de rotação, 

translação e reflexão de figuras, ângulos, entre outros, conforme é mencionado na habilidade 

EF08MA18 da BNCC. 

 

2ª etapa (1 aula: cerca de 50 minutos) 

Nesta etapa, organize os alunos em grupos e encaminhe-os ao laboratório de informática da escola 

para que realizem uma pesquisa. A pesquisa deve conter o contexto histórico e a origem dos mosaicos, 

os principais artistas que se utilizam dessa técnica, além de imagens de mosaicos com composições 

geométricas.  

Em seguida, oriente os alunos a montarem cartazes com as informações obtidas durante a 

pesquisa, aproveitando o momento para explorar a habilidade EF69LP38, junto com o professor 

responsável pelo componente curricular Língua Portuguesa. Para isso, providencie com antecedência 

cartolinas e canetas hidrocor e as distribua entre os grupos. Comente que esses cartazes farão parte da 

exposição artística a ser realizada na etapa final do projeto. 

Por fim, oriente os grupos a trazerem, na aula seguinte, os materiais necessários para a confecção 

dos mosaicos.  

 

3ª etapa (2 aulas: cerca de 100 minutos) 

Com as pesquisas, as imagens com exemplos de mosaicos geométricos e os materiais que serão 

utilizados para a confecção dos mosaicos, organize os alunos em grupos (se achar conveniente, 

mantenha os alunos nos mesmos grupos formados na etapa anterior), orientando-os a 

confeccionarem um mosaico composto por figuras geométricas. Requisite que a produção contenha 

uma transformação geométrica, ou seja, na composição do mosaico as figuras deverão ser simétricas 

por transformação de reflexão, rotação ou translação.  

Permita que os alunos expressem sua criatividade, mas observe se eles estão realizando a 

composição das figuras geométricas de maneira a ter um sentido. Caso os alunos apresentem 

dificuldades, oriente-os conforme julgar necessário.  

Aproveite o momento para explorar as habilidades EF69AR01 e EF69AR06 da BNCC junto ao 

professor responsável pelo componente curricular Arte.  

 

Etapa Final (2 aulas: cerca de 100 minutos) 
Em conjunto com a direção da escola e com os professores responsáveis pelas outras componentes 

curriculares que integram este projeto, determine a melhor data para a realização da exposição 

artística dos mosaicos feitos pelos alunos. Decida, coletivamente, como será feito o convite à 

comunidade (impresso ou por meio das mídias sociais da escola).  

Para o dia da exposição, organize uma escala de trabalho de maneira que todos possam contribuir 

para a organização da exposição.  

Reúna os materiais que foram produzidos pelos alunos nas etapas anteriores para comporem a 

exposição cultural. Sugere-se que os próprios alunos expliquem os trabalhos produzidos aos visitantes, 

salientando os objetivos e o processo de desenvolvimento deste projeto durante as aulas.    
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Avaliação de aprendizagem (1 aula: cerca de 50 minutos) 
A avaliação de aprendizagem é um processo contínuo. Selecione critérios que possam auxiliá-lo na 

avaliação, como: desenvolvimento das habilidades trabalhadas, respeito aos colegas, 

comprometimento com as atividades, sensibilização a partir do tema, entre outros. Fique atento a 

esses aspectos em todas as etapas e, se necessário, altere seu planejamento para auxiliar alunos que 

apresentarem dificuldades em determinados momentos. 

Se julgar conveniente, reproduza para os alunos a autoavaliação abaixo, de modo que eles também 

possam refletir sobre o seu desempenho ao longo do projeto. 

 Auxiliei meus colegas nas atividades propostas? 

 Respeitei a opinião dos colegas? 

 Fui responsável com os prazos e com a organização do trabalho? 

 Ajudei os colegas que apresentaram dificuldades? 

 Reconheci os tipos de transformações de figuras? 

 Construí figuras simétricas obtidas de transformações geométricas? 

 O que mais gostei de fazer ao participar deste projeto? 

 

Referências complementares 
BERALDI, G. M. et al. Lazer produtivo: uma proposta de aprendizagem distraída para a disciplina 

desenho geométrico. Disponível em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/e-

mosaicos/article/viewFile/28748/21446>. Acesso em: 2 set. 2018. 

LIMA, C. L. et al. Ensinando geometria plana através de mosaicos com a ajuda de um objeto de 

aprendizagem no padrão RIVED. Disponível em: 

<http://seer.ufrgs.br/renote/article/viewFile/13821/8009>. Acesso em: 2 set. 2018. 

SANTOS, A. E. et al. Mosaicos: uma possibilidade para o ensino de geometria. Disponível em: 

<http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Cadernos_Academicos/article/view/3272>. 

Acesso em: 2 set. 2018. 
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