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Tarefa: Composições e mais composições 
 
 

A – Composição de duas reflexões de eixos paralelos 

 

1.º Dobra a folha em três partes, tal como está exemplificado na figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.º Com a folha dobrada faz um furo. 

3.º Desenha o que pensas ver quando desdobrares a folha de papel. 

 

 

 

 

 

 

 

4.º Desdobra a folha de papel e traça, a lápis, as linhas de dobragem.  

5.º Cola a folha no teu caderno. 

6.º Compara o primeiro e o último furo que obtiveste e descreve o que observas. 

Figura 1 
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B – Composição de duas reflexões de eixos concorrentes 

1.º Dobra a folha ao meio. (Figura 2) 

 

 

 

 

 

 

 

2.º Dobra agora uma das pontas, fazendo coincidir dois lados (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

3.º Com a folha dobrada, faz um furo na zona correspondente ao triângulo. 

 

4.º Desenha o que pensas ver quando desdobrares a folha de papel. 

 

 

 

 

 

 

5.º Desdobra a folha de papel e traça, a lápis, as linhas de dobragem. 

 

6.º Cola a folha no teu caderno. 

 

7.º Identifica a transformação que permite obter o terceiro furo a partir do primeiro.  

 

Figura 2 

Figura 3 
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Planificação da tarefa: Composições e mais composições! 

 

Esta tarefa enquadra-se no tema Geometria e pretende-se que os alunos construam o 

transformado de uma figura a partir de uma composição de isometrias, relacionando a figura 

inicial com a figura obtida através da composição de duas reflexões de eixos paralelos e 

através da composição de duas reflexões de eixos concorrentes. 

 

 Tema matemático: Geometria 

 

 Nível de ensino: 2.º Ciclo 

 

 Tópicos matemáticos: Reflexão, rotação e translação 

 

 Subtópicos matemáticos:  

 Noção e propriedades da reflexão, da rotação e da translação 

 

 Capacidades transversais: Raciocínio matemático 

                                                     Comunicação matemática 

      

 Conhecimentos prévios dos alunos:  

 Resolver problemas envolvendo a visualização e a compreensão de relações 

espaciais; 

 Identificar, numa grelha quadriculada, pontos equidistantes de um dado ponto; 

 Descrever a posição de figuras desenhadas numa grelha quadriculada recorrendo à 

identificação de pontos através das suas coordenadas e desenhar figuras dadas as 

coordenadas; 

 Visualizar e descrever posições, direcções e movimentos; 

 Identificar, predizer e descrever a isometria em causa, dada a figura geométrica e o 

transformado. 

 

 Aprendizagens visadas:  

 Construir o transformado de uma figura, a partir de uma isometria ou de uma 

composição de isometrias; 

 Explicar e justificar os processos, resultados e ideias matemáticos, recorrendo a 

exemplos e à análise de casos; 

 Formular e testar conjecturas e generalizações e justificá-las fazendo deduções 

informais; 
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 Exprimir ideias e processos matemáticos, oralmente e por escrito, usando 

vocabulário próprio; 

 Discutir resultados, processos e ideias matemáticos. 

 

 Recursos: Papel quadriculado e furadores de formas (de preferência não simétricas).1 

 

 Duração prevista: 60 minutos 

 

 Notas para o professor:  

Nos primeiros 30 minutos, a pares, os alunos resolvem as situações apresentadas em A e 

em B, seguindo as instruções, e fazem registos sobre as suas descobertas. Nos 30 minutos 

seguintes realiza-se a discussão em grande grupo e a sistematização dos conceitos 

envolvidos. 
 

Na fase de discussão o professor pode colocar as seguintes questões acerca da situação A 

(composição de duas reflexões de eixos paralelos): 

- Que transformação geométrica ocorre do primeiro para o segundo furo? 

- E que transformação ocorre do segundo para o terceiro furo? 

- Comparando o primeiro com o último furo, o que se verifica? 

- Qual é a distância entre as duas rectas, obtidas por dobragem? 

- Que relação existe entre a distância entre as duas rectas obtidas por dobragem e a 

distância entre o primeiro e último furo? 

 

Em relação à situação B (composição de duas reflexões de eixos concorrentes), o professor 

pode colocar as seguintes questões: 

- Que transformação geométrica ocorre do primeiro para o segundo furo? 

- E que transformação observam do segundo para o último furo? 

- Comparando o primeiro com o terceiro furo, o que se verifica? 

- Qual é a medida da amplitude do ângulo, que obtiveste, formado por duas rectas 

concorrentes consecutivas, obtidas por dobragem? (os alunos devem medir a amplitude 

com a ajuda do transferidor) 

- Que relação existe entre a amplitude desse ângulo e a amplitude do ângulo formado pela 

posição do primeiro furo e do terceiro furo? Os alunos devem unir um ponto da furo original 

ao ponto onde as rectas se intersectam – esse ponto é o vértice do ângulo. Depois unem o 

vértice do ângulo ao ponto correspondente do transformado. Por último, medem a amplitude 

                                                
1 Existem no mercado uma colecção de furadores com diversas figuras (simétricas e não simétricas), por exemplo, pinheiro, pé, 
lua, estrela, etc. 
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do ângulo formado pelos dois segmentos de recta que traçaram. Concluem que a amplitude 

deste ângulo é o dobro da amplitude do ângulo formado pelas duas rectas.   

O que obteríamos se os eixos de dobragem fossem perpendiculares? 

 

Após a discussão, o professor sistematiza cada uma das composições estudadas, levando 

os alunos a compreender que: 

- ao efectuar uma reflexão em relação a uma recta e uma reflexão em relação a uma outra 

recta, paralela à primeira (composição de duas reflexões de eixos paralelos), obtém-se um 

efeito correspondente ao de uma translação, definida por uma direcção perpendicular aos 

eixos de reflexão e deslocamento igual ao dobro da distância entre os dois eixos. 

- ao efectuar uma reflexão em relação a uma recta e uma reflexão em relação a uma outra 

recta, que tenha um ponto comum com a primeira (composição de duas reflexões de eixos 

concorrentes), obtém-se um efeito equivalente ao de uma rotação em torno desse ponto: a 

amplitude do ângulo de rotação é igual ao dobro da amplitude do ângulo formado pelas duas 

rectas. 


