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Padrões geométricos 

Público-alvo: 7o ano 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Capítulo 5 

 

Relevância para a aprendizagem 

Reconhecer padrões geométricos em diferentes contextos permite aos alunos ampliar sua 

visão a respeito da Matemática, identificando sua utilização na construção de estampas de roupas, 

papeis de parede, tapetes, etc. Construir padrões geométricos utilizando circunferências e círculos em 

um software de geometria dinâmica ou em uma malha quadriculada oferece um contato mais direto 

com o manuseio dessas formas e seus elementos, o que auxilia na compreensão dos alunos a respeito 

desse conteúdo. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar padrões geométricos em diferentes contextos. 

• Explorar a construção de padrões geométricos de forma manual (régua e compasso) ou 
digital (GeoGebra). 

• Identificar características de círculos e circunferências. 

 

Material necessário (caso não se utilize a sala de informática) 

• revistas 

• papel com malha quadriculada 

• régua 

• compasso 
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Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

A circunferência como lugar 
geométrico. 

(EF07MA22) Construir circunferências, utilizando compasso, reconhecê-las como 
lugar geométrico e utilizá-las para fazer composições artísticas e resolver 
problemas que envolvam objetos equidistantes. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Padrões geométricos 

Duração: 50 minutos 
Local: sala de informática ou sala de aula 
Organização dos alunos: em duplas 
Recursos e/ou material necessário: computador e projetor ou revistas para pesquisa e recortes 

Atividade 1: O que são padrões geométricos (15 minutos) 

Inicie a aula questionando os alunos sobre o que sabem a respeito de padrões geométricos. 

Auxilie-os a concluir que um padrão é aquilo que se repete ao longo de uma sequência, por meio de 

perguntas e intervenções. Em seguida, questione-os a respeito do que seria um padrão geométrico. 

Espera-se que eles concluam que é uma composição de figuras geométricas que se repetem seguindo 

um padrão bem definido. 

Atividade 2: Padrões geométricos do dia a dia (15 minutos) 

Organize os alunos em duplas e ofereça material para que realizem uma pesquisa. Eles podem 

usar computadores, tablets ou revistas. Peça que pesquisem imagens de padrões geométricos 

aplicados em diferentes situações, por exemplo, em estampas de roupas, tapetes, papeis de parede, 

objetos de decoração, pavimentações de calçadas, etc.  

Atividade 3: Figuras geométricas em padrões geométricos (20 minutos) 

Peça às duplas que cada uma apresente as imagens pesquisadas para o restante da turma. Em 

cada apresentação, peça aos alunos que identifiquem o padrão que se repete e as figuras geométricas 

que o compõem. 

 

Aulas 2 e 3 – Construindo padrões geométricos  

Duração: 100 minutos 
Local: sala de informática ou sala de aula 
Organização dos alunos: em duplas 
Recursos e/ou material necessário: computador com o software GeoGebra instalado e projetor ou papel com malha 
quadriculada, régua, compasso, lápis e borracha 
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Inicie a aula organizando os alunos em duplas. Se possível, leve-os para a sala de informática, 

peça que abram o software GeoGebra no computador (disponível em: 

 <https://www.geogebra.org/download>. Acesso em: 4 out. 2018.) e que escolham a janela de 

geometria. Caso não seja possível realizar a atividade na sala de informática, distribua folhas de papel 

com malha quadriculada, régua e compasso para as duplas.  

Explique que eles construirão faixas decorativas utilizando um padrão geométrico com 

circunferências. Caso estejam na sala de informática, peça aos alunos que ativem, na janela de 

geometria do GeoGebra, a malha quadriculada para facilitar a construção do padrão.  

Oriente as duplas a delimitar uma faixa com duas retas horizontais paralelas na malha 

quadriculada, seja no papel ou no software. Essa faixa deve ter a largura de no mínimo 4 quadrados. 

A imagem a seguir mostra como ficaria essa faixa no software GeoGebra (a reprodução no papel é 

semelhante).  

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora. 

 

Peça às duplas que, dentro da região delimitada, construam um padrão geométrico utilizando 

circunferências de tamanhos diferentes. Lembre-os de que o padrão deve se repetir ao longo de todo 

o comprimento da malha quadriculada. Caminhe pela sala observando as construções das duplas e, 

caso haja necessidade, discuta possíveis equívocos na construção. 

Caso estejam trabalhando com o software, quando finalizarem, oriente-os a esconder os 

elementos que não possuem relevância para a faixa decorativa que construíram, como pontos de 

centro de circunferência, pontos de intersecção, etc. Para isso, basta clicar com o botão direito do 

mouse sobre o objeto que se deseja esconder e retirar a seleção da opção “Exibir objeto” no quadro 

que se abre, como mostra a imagem a seguir: 

https://www.geogebra.org/download
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Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora. 

 

Quando finalizarem as faixas decorativas, peça às duplas que apresentem suas produções para 

os demais indicando o padrão que escolheram e como esse padrão se encaixa ao longo da malha 

quadriculada. Estimule-os a citar os elementos dos círculos e das circunferências em suas falas, por 

exemplo: “Estas duas circunferências possuem diferentes raios”, “Esta circunferência passa pelo 

centro desta outra”, etc. Na imagem a seguir temos um exemplo de padrão construído no software 

GeoGebra, mas que pode ser facilmente reproduzido no papel. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora. 
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Promova uma roda de conversa perguntando aos alunos o que eles observam nos padrões 

construídos nas faixas decorativas e o que aprenderam com as atividades realizadas. 

Caso tenha trabalhado com o software GeoGebra, imprima as faixas produzidas pelos alunos. 

Finalize, solicitando que decorem as suas faixas utilizando lápis de cor ou canetinhas, e organize uma 

exposição das faixas produzidas em um mural. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Durante todas as etapas da atividade, procure observar a participação dos alunos e avaliar os 

conhecimentos que estão adquirindo e utilizando. Para isso, faça anotações a respeito da participação 

deles nas discussões e na realização das atividades em dupla. Avalie a capacidade que os alunos  

apresentam de reconhecer os padrões geométricos, as formas geométricas que os compõem e a 

capacidade de criar um padrão geométrico, além de trabalhar em duplas. Peça aos alunos que salvem 

suas produções para que você possa analisá-las com mais calma posteriormente. Avalie, também, o 

conhecimento dos alunos a respeito dos elementos dos círculos e das circunferências.  

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Ana estava construindo faixas decorativas com formas geométricas e preparou as 3 faixas a seguir: 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora. 
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Sobre as faixas construídas por Ana, responda: 

a) Qual(is) faixa(s) apresenta(m) um padrão geométrico? 

b) Indique as formas geométricas utilizadas para construir o desenho de cada faixa decorativa. 

2. Na aula de Matemática, Júlio construiu o seguinte padrão geométrico: 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora. 

 

Nessa imagem estão destacadas duas duplas de circunferências, a primeira dupla em rosa e a 
segunda em laranja. A respeito delas, responda: 

a) Qual a relação entre as circunferências destacadas em rosa? 

b) O que as circunferências destacadas em laranja possuem em comum? 

 

Gabarito das questões 

1.  
a) Dentro das faixas apresentadas nas imagens existe um padrão nas faixas decorativas 1 e 3. 

b) Faixa 1: círculos e triângulos. Faixa 2: triângulos. Faixa 3: quadrados. 

2.  

a) As circunferências apresentam mesma medida de raio, além de a distância entre seus 

centros ser a medida do raio delas. 

b) As circunferências destacadas em laranja possuem mesma medida de raio, além de um 

ponto de tangência. 


