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Tarefa: Alterando o motivo 
 

1. Utilizando as peças que te foram fornecidas, coloca-as nas grelhas em branco e 
contorna-as de modo a representar cada um dos frisos abaixo apresentados. 
 
 
1.1. 

 
      

 
1.2. 

 
      

      

 
1.3. 
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1.4. 

 
      

      

 
 
1.5. 

 
      

      

 
 
1.6. 

 
      

      

 
 
2. Sobrepondo as duas filas – a do cartão e a do acetato – expliquem como devem 
mover o acetato para que as imagens continuem sobrepostas e identifiquem a simetria 
observada em cada um dos frisos. 
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Planificação da tarefa: Alterando o motivo1 
 
Esta tarefa enquadra-se no tema Geometria e pretende-se que os alunos identifiquem 

e explorem simetrias existentes em frisos. 

 

 Tema matemático: Geometria 

 

 Nível de ensino: 2.º Ciclo 

 

 Tópicos matemáticos: Reflexão, rotação e translação.  

 

 Subtópicos matemáticos: Simetrias axial e rotacional. 

 

 Capacidades transversais:  Raciocínio matemático 

                                                      Comunicação matemática 

                                                 

 Conhecimentos prévios dos alunos:  

 Resolver problemas envolvendo a visualização e a compreensão de relações 

espaciais; 

 Visualizar e descrever posições, direcções e movimentos; 

 Identificar simetrias. 

 

 Aprendizagens visadas:  

 Identificar simetrias de frisos; 

 Construir frisos; 

 Completar, desenhar e explorar padrões geométricos que envolvam simetrias; 

 Representar informação e ideias matemáticas de diversas formas; 

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

vocabulário próprio; 

 Discutir resultados, processos e ideias matemáticos. 

 
 Recursos: Peças em esponja de preferência assimétricas, tiras de acetato com os 

frisos em estudo. 

 

 Duração prevista: 90 minutos 

 
                                                
1 Tarefas adaptadas do conjunto de materiais Frisometria da autoria de Ema Mamede, Berta Alves, Valter Cebolo e 
Filipe Sousa 
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 Notas para o professor:  

No início da aula, o professor entrega, a cada grupo, um conjunto de esponjas 

coloridas. Durante 40 minutos os alunos, em grupos de 3 ou 4 elementos, resolvem a 

tarefa. Após o trabalho em grupo, o professor deve iniciar a exploração da tarefa em 

plenário (comunicação e discussão) e a sistematização dos conceitos envolvidos. 

 

Pretende-se que os alunos construam frisos com as mesmas características das 

exemplificadas, utilizando para isso peças de esponja que, depois de colocadas na 

grelha em branco, devem ser contornadas para obter o desenho correspondente. É 

também importante que as peças em esponja não sejam simétricas. Pretende-se 

também que identifiquem quatro tipos de simetria num friso: reflexão, translação, 

reflexão deslizante e rotação de meia volta (180º)  

 
Neste friso, espera-se que os alunos identiquem simetrias de translação e reflexão de 

eixo vertical. 

 
Neste friso, espera-se que os alunos identifiquem simetrias de translação  e simetrias 

de reflexão deslizante (simetria de reflexão composta com translação na direcção do 

eixo de reflexão). 

 
Neste friso, espera-se que os alunos identifiquem simetrias de translação e reflexão de 

eixo horizontal. 

 
Neste friso, espera-se que os alunos identifiquem  simetrias de translação e rotação de 

meia volta (identificando os possíveis centros de rotação). 
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Neste friso, espera-se que os alunos identifiquem  simetrias de translação, reflexão de 

eixo vertical, reflexão de eixo horizontal e rotação de meia volta (identificando os 

possíveis centros de rotação). 

 

 
Neste friso, pretende-se que os alunos identifiquem simetrias de translação, reflexão 

de eixo vertical, reflexão deslizante e rotação de 180º (identificando os possíveis 

centros de rotação). 

 

Os endereços que se seguem permitem explorar as simetrias de frisos, de modo a 

sistematizar as ideias contidas nesta tarefa: o primeiro permite deslocar o friso e 

identificar simetrias, o segundo são exercícios para resolver com o recurso disponível 

no primeiro endereço. 

 

http://www.atractor.pt/simetria/matematica/materiais/frisos.htm 
http://www.atractor.pt/simetria/matematica/materiais/exercicios.htm 
 
 
 
Na seguinte aplicação é possível visualizar os sete tipos de frisos e alterar cada um 
sem alterar as simetrias. 
 
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_289_g_2_t_3.html?open=activities&from=topic
_t_3.html 
 
  

 


