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Resumo:Simetria é uma transformação geométrica fundamental para a compreensão de diversos
conceitos geométricos e de movimentos no plano e no espaço.Por simetrias em relação a retas
paralelas ou concorrentes, obtém-se, por exemplo, translações e rotações de figuras planas. E por
meios destas, construímos diversos tipos de ornamentos do plano euclidiano. O conceito de simetria
é estudado e aplicado em diversos campos da ciência, da tecnologia e das artes, tornando-se de forma
natural em um tema potencial para o desenvolvimento de projetos interdisciplinares. A partir de
pesquisas em alguns livros didáticos nacionais do Ensino Fundamental, pôde-se identificar um
interesse em particular na abordagem desse tema no volume do 6º ano de algumas obras. Em geral,
esse tema é abordado como “saiba mais”, “curiosidades” etc., ou mesmo ao fim dos capítulos ou até
no final dos livros, muitas vezes de forma equivocada. Pela importância do tema, consideramos que a
este conteúdo deva ser dado mais destaque. Assim, com esta motivação, investiu-se no
desenvolvimento do projeto “Simetria e Ornamentos no Plano Euclidiano” para ser aplicado nas
séries do Ensino Fundamental II. Realizado no âmbito do Programa de Iniciação à Docência
(PIBID), este projeto propõe uma abordagem mais significativa deste tema, possibilitando ao aluno
construir o conceito de simetria e utilizá-lo na construção de ornamentos do plano euclidiano e
estabelecer a relação desta transformação geométrica com outras áreas do conhecimento. Até o
presente momento foram desenvolvidas quatro fichas de atividades, tendo como suporte o jogo
“Espelho Mágico”, e um conjunto de atividades dinâmicas e interativas, desenvolvidas com o
software Geogebra. O uso dos recursos materiais e as atividades de desenho e pintura realizadas para
a execução dessas atividades despertaram a curiosidade e interesse dos alunos, contribuindo para
uma melhor compreensão dos assuntos propostos. Os grupos de conteúdos digitais apresentam novas
abordagens dos conceitos envolvidos, explorando as potencialidades dos recursos dinâmicos e
interativos do software utilizado. A atividade proposta para a construção intuitiva do conceito de
distância de um ponto à reta é um bom exemplo desse ganho epistemológico. Tradicionalmente
apresentada no ensino médio, a abordagem deste conceito no ensino fundamental é possibilitada e
potencializada pelo uso do recurso computacional. Esta antecipação, simplifica o desenvolvimento
das questões relacionadas ao conceito de simetria. Na realização das atividades estimula-se uma
participação ativa e criativa dos alunos, que interagem com os colegas e com o material elaborado,
proporcionando um ambiente de aprendizagem colaborativa.
Público alvo: séries do Ensino Fundamental II e Ensino Médio.

Considerações sobre o módulo
Motivação: Inicialmente, a proposta do tema surgiu por sugestão do coordenador de área, a partir de
outro projeto semelhante, o projeto “Matemática das coisas”. Ainda, através das pesquisas sobre o
tema nós bolsistas, identificamos um interesse em particular: a problemática do ensino de geometria
nas séries do Ensino Fundamental II e como este tema é abordado. O tema aparece em muitos livros
didáticos sem ligação com o conteúdo de geometria, ele surge em suma como “saiba mais”,
“curiosidades” etc. Com isso, pensamos que o trabalho “Ornamentos no Plano Euclidiano” possa dar
mais significado a geometria nessas séries. Ainda, após oficinas com o material desenvolvido no
primeiro estágio do projeto, verificamos que há dificuldade na hora de realizar as atividades.
Atribuímos isso à dificuldade ou aversão que alguns alunos possuem com respeito ao ato de desenhar
e mias, percebemos a necessidade de uma maior dinamização das fichas, assim, num segundo estágio
desse projeto desenvolvemos um grupo de atividade dinâmicas com o uso do software GeoGebra.
Conteúdos matemáticos: Geometria plana; Simetria; Ornamentações no plano euclidiano.
Objetivos:
 Iniciar o estudo de Simetria no Ensino Fundamental.
 Desenvolver um trabalho que dê mais atenção e destaque ao tema:
 Propondo uma abordagem interativa, dinâmica e significativa para o aluno;
 Potencializando o desenvolvimento de projetos interdisciplinares.
Recursos e materiais necessários:
1. Primeiro estágio do projeto: brinquedo “Espelho Mágico”; quatro fichas de atividades
desenvolvidas; régua; lápis de cor ou giz de cera.
2. Segundo estágio do projeto: atividade “zero” sobre distância; grupo de atividades dinâmicas
sobre o conceito de simetria com uso do software GeoGebra - necessário computador.
Metodologia:
1. Primeiro estágio: O kit e a primeira ficha de atividade são entregues e antes de inicia-la
pedimos que os alunos façam uma investigação do kit, tentem descobrir o que é e como
funciona. Após ouvi-los explicamos como funciona o kit e a primeira ficha. Após, vamos a
próxima ficha e assim por diante. Cada ficha é uma etapa de execução da aula. Somente a 3º

ficha de atividade não se usa o kit, nas demais a cada exercício orientamos como fazer uso do
kit a cada exercício em que ele seja necessário.
2. Segundo estágio: inicia-se com a atividade “zero”e antes de iniciá-la pedimos que os alunos
façam uma investigação do software e tentem descobrir como funciona. Após ouvi-los
explicamos como funciona e ajudamos com as opções dispostas na tela, que já informam
sobre como utilizar o software para realização das atividades. Após, vamos ao grupo de
atividades sobre o conceito de simetria onde o aluno também terá opções dispostas na tela
que o orientam sobre a realização das mesmas ainda, de forma a conduzi-los a apreensão do
conteúdo.
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