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Título: Descobrindo padrões em sequências 

Duração estimada: 2 semanas 

Referência ao livro do aluno: Unidade 7 

Introdução 

Essa sequência didática aborda algumas ideias fundamentais para a construção do pensa-

mento algébrico nos anos inciais: as ideias de regularidade e de generalização de padrões.  

De modo intuitivo e lúdico, apresentamos algumas atividades que permitem a observação de 

padrões e a construção de sequências repetitivas envolvendo figuras geométricas e desenhos variados.  

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar e descrever regularidades ou padrões em sequências repetitivas.  

• Construir sequências repetitivas.  

Objetos de conhecimento e Habilidades (BNCC) 

• Padrões figurais: investigação de regularidades ou padrões em sequências  

(EF01MA09) Organizar e ordenar objetos familiares ou representações por figuras, por 
meio de atributos, tais como cor, forma e medida. 

Material necessário  

Lápis de cor, envelopes, tinta guache. 

Desenvolvimento 

Esta sequência didática aborda a identificação de padrões em sequências de figuras e a pro-

dução de sequências. Ela é formada por três etapas que se complementam. 
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Etapa 1: Reconhecimento de padrões geométricos 

Duração prevista: 2 aulas 

Organização dos alunos: coletiva e, depois, em duplas 

1. Providencie cartões com desenhos de figuras geométricas planas: o quadrado, o retângulo, o tri-
ângulo e o círculo. Um dos objetivos do trabalho com figuras geométricas é que os alunos as re-
conheçam em diferentes posições. Assim, apresente desenhos de quadrado, retângulo e triângu-
los em diferentes posições. E ainda, apresente quadrados, retângulos e triângulos com medidas 
de lado diferentes. Alguns exemplos de cartões: 
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2. Mostre cada um dos cartões e solicite aos alunos que identifiquem as figuras, falando, em voz 
alta, o nome de cada uma delas. 

3. Organize os alunos em uma roda e apresente uma sequência formada pelos cartões com as figuras 
geométricas planas, de tal maneira que tenham uma padrão ou uma regularidade. Os alunos de-
vem observar as sequências e descrever o padrão. Observe alguns exemplos de sequências com 
figuras geométricas planas que podem ser exploradas: 
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b)  
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c)  

d)  

 

Todas as sequências anteriores são denominadas sequências repetitivas, pois há um padrão 

que se repete em cada uma delas. Considerando a primeira figura à esquerda como a primeira figura 

da sequência, o padrão de cada uma é: 
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a)  

b)  

c)  

d)  

 

4. Depois que os alunos identificaram o padrão de cada sequência, selecione alguns alunos para 
colocar os 3 próximos cartões em cada uma delas.  
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Etapa 2: Organização de uma oficina de padrões  

Duração prevista: 2 aulas 

Organização dos alunos: individual 

1. Converse com os alunos sobre tecidos estampados ou que tenham bordados ou aplicações na 
forma de uma sequência com padrões (por exemplo, toalhas, panos de prato, gravatas, etc.) como 
eles acabaram de ver na etapa anterior da sequência. Se possível, mostre alguns modelos: 

Fotos: Pixabay/<Pixabay.com> 

      
 

2. Junto com os alunos, elaborem um bilhete para os pais ou responsáveis, solicitando algum pedaço 
de tecido, peça de roupa de cama, mesa ou banho, por exemplo, que tenha alguma aplicação, 
bordado ou pintura como mostrado em sala de aula.  

3. Marque um dia para a entrega e para a realização da Oficina de padrões.  

 

Etapa 3: Oficina de padrões  

Duração prevista: 2 aulas 

Organização dos alunos: individual 

1. Organize os alunos em roda e peça a eles que mostrem as peças de tecido que levaram para a 
escola e expliquem o padrão existente.  

2. Em seguida, convide os alunos para decorar um envelope com uma sequência de padrão de figu-
ras. Distribua papeis quadrados, retangulares, circulares, triangulares de diferentes cores.  
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Outra possibilidade de decorar os envelopes é utilizar carimbos com desenhos diferentes, como ca-
rimbo dos dedos com cores alternadas, entre outros. 

3. Finalize esta etapa expondo as produções dos alunos.  

 

Acompanhamento da aprendizagem 

O registro das observações dosalunos, durante toda a proposta de atividades, descrevendo 

oralmente os padrões das sequências e a produção de cada um na Oficina de padrões permite acom-

panhar a construção das aprendizagens sobre sequências repetitivas. Apresentamos ainda duas pro-

postas que podem servir de avaliação. 

Questões 

1. Observe e descubra o padrão usado para formar a sequência de figuras. Depois complete a se-
quência com a figura que está faltando. 
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2. Crie uma sequência de figuras com um padrão. 

Gabarito 

1. A figura que está faltando é a seta para baixo verde. 


