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Título: Padrões 

Duração estimada: 1 semana 

Referência ao livro do aluno: Unidade 5 

Introdução 

A identificação de padrões ou regularidades em sequências repetitivas e recursivas, bem como 

o estabelecimento de generalizações possibilitam, entre outros aspectos, o desenvolvimento do pen-

samento algébrico, fundamental na construção de modelos matemáticos, para compreender, repre-

sentar e analisar diferentes tipos de relações quantitativas entre grandezas. 

Esta sequência didática explora a identificação de padrões ou regularidades em determinados 

tipos de pavimentação do plano, como mosaicos, em sequências repetitivas de figuras e em sequências 

numéricas recursivas. 

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar padrões ou regularidades em determinados tipos de pavimentação do plano, 
em sequências repetitivas de figuras e em sequências numéricas recursivas. 

• Completar sequências numéricas recursivas com o número ausente. 

Objetos de conhecimento e Habilidades (BNCC) 

• Sequência numérica recursiva formada por múltiplos de um número natural 

(EF04MA11) Identificar regularidades em sequências numéricas. 

Material necessário 

Imagens de mosaicos. 

Desenvolvimento 

Etapa 1: Observando mosaicos 

Duração prevista: 2 aulas 

Organização dos alunos: coletiva ou em duplas 

Esta primeira etapa da sequência didática visa despertar o interesse dos alunos na busca de 

regularidades ou padrões existentes em pavimentações do plano e em mosaicos artísticos. 

1. Providencie imagens de pavimentações que apresentem regularidades. Mostre as imagens para 
os alunos e peça-lhes que falem sobre o que observam. Exemplo: 
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Fotos: Wikipedia/Wikimedia Commons 

 
Calçadão de Copacabana, Rio de Janeiro. 

 
Piso encontrada na Alemanha, no século XIX. 

2. A cada imagem mostrada, converse com os alunos sobre os padrões que cada uma apresenta. 
Questione-os: Como vocês acreditam que o artista tenha planejado essa pavimentação antes de 
executá-la? Nas imagens que observaram, há algum tipo de regularidade para organizar as peças? 

3. Depois de explorar e observar diferentes mosaicos, proponha aos alunos que criem um mosaico. 
Há diferentes formas de realizar essa atividade, e pode-se escolher a mais conveniente para a 
turma. É possível oferecer aos alunos modelos de figuras geométricas planas recortadas em dife-
rentes tamanhos, para que, por meio da colagem, possam criar seu mosaico. Outra possibilidade 
é oferecer tintas coloridas aos alunos para que realizem um mosaico em forma de pintura ou, 
ainda, disponibilizar lápis coloridos. 

4. Oriente os alunos a escolherem um padrão para seguir e utilizar na formação do mosaico. Sugira 
que façam um croqui ou rascunho de seu trabalho antes de realizá-lo. Caminhe pela sala enquanto 
os alunos estiverem planejando o mosaico, a fim de ter certeza de que eles compreenderam como 
deve ser feito, obedecendo o padrão escolhido. Oriente principalmente aqueles que apresenta-
rem dificuldades, dando sugestões ou retomando os conceitos trabalhados. 
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5. Convide os alunos a exporem seus mosaicos e a explicarem aos colegas o padrão que seguiram 
para executá-lo. Exponha os trabalhos em um mural para que os demais colegas da escola possam 
observá-los. 

 

Etapa 2: Descobrindo padrões na escola 

Duração prevista: 1 aula 

Organização dos alunos: coletiva 

A arquitetura da escola, por vezes, apresenta padrões ou regularidades que podem ser obser-

vadas em revestimentos de pisos e paredes, objetos decorativos ou até mesmo em ornamentos feitos 

nos murais das salas de aula e dos corredores da escola. Por exemplo, a ilustração abaixo, de um mural 

de sala de aula, apresenta uma sequência repetitiva formada por figuras geométricas. O padrão usado 

para formar a sequência é a disposição das figuras geométricas de acordo com a seguinte ordem:   

, se considerarmos o quadrado verde como a primeira figura da sequência. 

Ilustrações: Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

1. Retome com os alunos o que eles aprenderam sobre padrões na etapa anterior e incentive-os a 
procurar padrões no espaço físico da escola. 

2. Organize os alunos para que caminhem pela escola e façam um registro dos padrões que encon-
trarem. Peça que anotem também o local em que eles encontraram os padrões. 

3. Em sala, peça aos alunos que descrevam os padrões que identificaram. Eles também podem re-
produzir alguns desses padrões em cartolina e expor suas produções em um mural, com o título 
“Os padrões em nossa escola”. 
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Etapa 3: Qual é a regra da sequência? 

Duração prevista: 1 aula 

Organização dos alunos: coletiva 

Esta etapa da sequência didática explora a identificação de regularidades em sequências nu-

méricas recursivas. 

1. Apresente aos alunos algumas sequências numéricas recursivas para que eles identifiquem e des-
crevam o padrão ou a regularidade de cada uma e escrevam os números que faltam em cada 
sequência. Apresentamos alguns exemplos de sequências a seguir. Os números destacados em 
vermelho são os que completam essas sequências. 

a) 100, 300, 500, 700, 900, 1 100, 1 300, 1 500. 

b) 3 800, 3 600, 3 400, 3 200, 3 000, 2 800, 2 600, 2 400. 

c) 3, 9, 27, 81, 243, 729, 2 187, 6 561. 

d) 15 488, 7 744, 3 872, 1 936, 968, 484, 242. 

Solicite aos alunos que comparem as sequências, identificando quais são crescentes e quais são 
decrescentes. 

2. Organize os alunos em duplas e distribua tiras de papel. Solicite que elaborem duas sequências 
numéricas formadas por 8 números cada, com dois deles faltando, envolvendo diferentes regula-
ridades. Peça aos alunos que escrevam seu nome na tira. 

3. Quando as duplas terminarem, confira as sequências de cada uma. Recolha as tiras e distribua-as 
aleatoriamente entre as duplas formadas pela turma, de modo que cada dupla identifique o pa-
drão das sequências que receberam e complete com os números que estão faltando. 
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Acompanhamento da aprendizagem 

Durante o desenvolvimento de toda a sequência, observe o envolvimento dos alunos na iden-

tificação de regularidades nas situações propostas. Avalie se eles reconhecem os padrões utilizados 

para formar sequências repetitivas e sequências numéricas recursivas. 

Questões 

1. Identifique a regra usada para formar a sequência de figuras construída com palitos de sorvete. 
Depois, faça um desenho da 5ª figura seguindo a regra de formação da sequência. 

Ilustrações: Banco de imagens/Arquivo da editora 

1ª figura 

 

2ª figura 

 

3ª figura 
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4ª figura 

Ilustrações: Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

5ª figura 

? 
2. Identifique a regra usada para formar a sequência de figuras abaixo. Depois, desenhe a figura que 

está faltando para completar a sequência. 

         ?          

Gabarito das questões 

1.  
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2.  
Banco de imagens/Arquivo da editora 

 


