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O encontro da simetria e transformações 

geométricas com a arte 
 

Objetos de conhecimento Habilidades 

 Transformações geométricas: simetrias de 

translação, reflexão e rotação. 

 (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. 

Objetivos 

 Reconhecer a simetria em elementos presentes na natureza e em objetos construídos pelo homem. 

 Investigar e reconhecer figuras simétricas em torno de um eixo em uma superfície plana. 

 Identificar os diferentes tipos de simetria nas figuras. 

Recursos utilizados 

 Imagens de elementos da natureza, obras de 

arte e objetos que apresentam simetria. 

 Folhas impressas com desenhos iniciados em 

malha quadriculada. 

 Lápis de cor. 

 Projetor de imagens. 

 Lousa. 

 Giz. 

 Computador com acesso ao Geogebra. 

 Lápis grafite. 

 Borracha. 

 

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

 

Desenvolvimento da sequência didática 

1ª etapa (2 aulas: em média 100 minutos) 

Para esta etapa, providencie, antecipadamente, um projetor e um computador para apresentar aos 

alunos diferentes imagens contendo elementos da natureza, obras de arte e objetos que apresentam a 

ideia de simetria; por exemplo: estrela-do-mar e a obra de Leonardo Da Vinci – O homem vitruviano. 

 

Atividade 1 

Realize oralmente questionamentos relacionados ao conceito de simetria, como:  

 o que significa simetria?  

 em que situações do nosso cotidiano podemos identificar a simetria?  

Neste momento, apresente os conceitos de cada um dos tipos de simetria e exemplos na lousa, 

verificando as dúvidas que possam surgir e, assim, realizar as intervenções que forem necessárias.  
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Reflexão 

Observe a imagem a seguir. 

Ilustração: Keithy Mostachi 

 

Se dobrarmos essa figura ao longo do eixo e, as duas partes obtidas vão se sobrepor. Quando isso 
ocorre, dizemos que a figura é simétrica, e o eixo e que a divide é o eixo de simetria. Algumas figuras 

apresentam mais de um eixo de simetria. 

 

Rotação 

Observe a figura seguir. 

Ilustrações: Keithy Mostachi 

 

Vamos rotacionar em 90° essa figura em torno do ponto O, no sentido anti-horário. 

 

A rotação consiste em rotacionar a figura em torno de um ponto O no sentido horário ou anti-

horário, mantendo seu tamanho e sua forma. 
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Translação de uma figura 

Observe a figura. 

Ilustração: Keithy Mostachi 

 

Partindo de um triângulo inicial, a figura da direita foi obtida deslocando-se a figura da esquerda de 

acordo com uma direção e um sentido, como indicado pela seta, mantendo seu tamanho e sua forma. 

Após essas explicações iniciais, solicite aos alunos que identifiquem nas imagens apresentadas qual 

o tipo de transformação geométrica. Por fim, organize os alunos em duplas e entregue uma cópia das 

atividades apresentadas a seguir, para que as resolvam no caderno.  

1. Identifique as figuras em que o segmento traçado em vermelho corresponde ao eixo de simetria.  

Ilustrações: Keithy Mostachi 

a)  b)  c)  

 

 

Resposta: Item b. 

 

2. Qual imagem sofreu uma rotação de 90° em torno do ponto F? 

Ilustrações: Keithy Mostachi 

a)  

 

b)  

 

Resposta: Item b. 
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3. Em qual item uma figura foi obtida pela translação da outra ao longo da seta indicada? 

Ilustrações: Keithy Mostachi 

a)  

 

b)  

 

Resposta: Item b. 

 

2ª etapa (2 aulas: em média 100 minutos) 

Nessa etapa será utilizado o software Geogebra para isso, verifique se os computadores do 

laboratório de informática possuem esse software instalado. Caso não seja possível, realize a aula com 

o apoio de uma apresentação de slides demonstrando o desenvolvimento das etapas desenvolvidas no 

Geogebra para isso, providencie antecipadamente um projetor de imagens. 

 

Atividade 1 

Nessa etapa serão demonstradas as simetrias utilizando um software de geometria dinâmica 

voltado para a aprendizagem de Matemática, o Geogebra. 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).  

Inicialmente, encaminhe os alunos até o laboratório de informática e organize-os em grupos; em 

seguida, solicite a eles que representem um pentágono regular com a ferramenta polígono regular, 

como sugerido a seguir.  

Ilustração: Keithy Mostachi 

 

Com base nesse polígono, oriente-os para que obtenham uma figura simétrica por reflexão, 

translação ou rotação, utilizando as respectivas ferramentas: 

  

https://www.geogebra.org/download
https://geogebra.org/classic/
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 Reflexão em relação a uma reta. 

Ilustrações: Keithy Mostachi 

 

 Rotação em torno de um ponto (90°). 

 

 Translação por um vetor. 

 

 

Solicite que os alunos manipulem os vértices do primeiro pentágono construído e os pontos da 

reta, o ponto de rotação ou o vetor e verifiquem o que acontece. Leve-os a perceberem que, nas 
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condições colocadas na construção, os dois pentágonos continuam simétricos por reflexão, translação 

ou rotação.  

Durante a realização desta atividade, dialogue com os alunos sobre os passos da construção, 

verificando possíveis dúvidas em relação à construção da imagem. Em seguida, sugira a eles 

elaborarem, no Geogebra, uma figura que possua, pelo menos, dois tipos de simetria. Se julgar 

conveniente, desafie-os a construir figuras obtidas por composições de transformações geométricas – 

por exemplo, parte de um mosaico. 

Aproveite esse momento para verificar se os alunos compreenderam a ideia de simetria, 

observando o desenvolvimento dos alunos entre os grupos. 

 

Avaliação 
Aproveite o desenvolvimento das aulas e a realização das atividades propostas para fazer uma 

avaliação contínua da aprendizagem e da participação dos alunos. Por meio dessa avaliação, procure 

observar, acompanhar e até mesmo fazer intervenções que considerar necessárias para que a 

aprendizagem seja significativa. 

É necessário observar os critérios a seguir. 

 O aluno reconheceu simetria nos elementos presentes na natureza e em objetos elaborados pelo 

homem? 

 O aluno investigou e reconheceu as figuras simétricas por reflexão, translação ou rotação? 

 O aluno construiu figuras simétricas utilizando softwares de geometria dinâmica? 

As atividades 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. Observe alguns polígonos regulares. 

Ilustrações: Keithy Mostachi 

 

   

 

 

 
 

a) Trace todos os eixos de simetria de cada figura. 

Resposta nas figuras. 
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b) Quantos eixos você traçou em cada uma? 

Triângulo: 3 eixos; quadrado: 4 eixos; pentágono regular: 5 eixos; hexágono regular: 6 eixos; heptágono regular: 7 eixos. 

c) Qual a relação entre a quantidade de lados e de eixos de simetria nos polígonos regulares? 

Resposta esperada: Nos polígonos regulares, a quantidade de eixos de simetria é igual à quantidade de lados. 

2. Em qual item a letra A sofreu uma rotação de 90° em torno do ponto O no sentido anti-horário? 

Ilustrações: Keithy Mostachi 

a)  

 

b)  

 

c)  

 

Resposta: Item a. 

3. Construa na malha quadriculada a seguir a imagem da figura por translação determinada pela seta. 

Ilustrações: Keithy Mostachi 

 

Resposta na imagem. 
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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?   

Reconheci simetria nos elementos presentes na natureza e em diferentes objetos?   

Identifiquei as figuras simétricas por reflexão, translação ou rotação?   

 


