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Matemática 
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Artes – Português – Arte – Geografia - Ciências 

Professor(es): 
Antonio Esculapio 

Claudio Altair Cordeiro 

Tema Genérico do Plano de Aula: 

ÂNGULOS E TRANSFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS (EF08MA15, EF08MA17, EF08MA18) 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

 Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações 
de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui 
para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, 
inclusive com impactos no mundo do trabalho. 

 Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir 
argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e 
atuar no mundo. 

 Desenvolver competências matemáticas relacionadas com ensino das artes visuais. 
 Retomar a ampliar os conceitos de ângulos, medidas e classificação trabalhados em anos 

anteriores. 
 Identificar e conceituar ângulos complementares e suplementares aplicando suas propriedades 

na resolução de problemas. 
 Identificar e nomear ângulos consecutivos e adjacentes. 
 Reconhecer ângulos congruentes. 
 Reconhecer a bissetriz como a semirreta que divide o ângulo em duas partes iguais e utilizar 

esse conceito na resolução de problemas. 
 Compreender o conceito de ângulos opostos pelo vértice (opv) e resolver problemas envolvendo 

esse conceito. 
 Identificar o nomear os pares de ângulos formados por retas paralelas cortadas por transversais 

que são: ângulos correspondentes, ângulos alternos internos ou externos e ângulos colaterais 
internos ou externos. 

 Aplicar as propriedades dos ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma 
transversal na resolução de problemas. 

 Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não 
diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, expressar suas respostas e sintetizar 
conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens (gráficos, tabelas, esquemas, além de 
texto escrito na língua materna e outras linguagens para descrever algoritmos, como 
fluxogramas, e dados). 

 Noção e propriedades da reflexão, da rotação e da translação. 
 Simetrias axial e rotacional, Figuras no plano e sólidos geométricos. 
 Translação associada a um vetor. 
 Propriedades das isometrias. 

Objetos de Conhecimento 

 Transformações geométricas: simetrias de translação, reflexão e rotação. 
 Construções geométricas: ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares. 
 Mediatriz e bissetriz como lugares geométricos: construção e problemas. 
 Identificar e nomear lados, vértices e ângulos, suas unidades e instrumentos de medida. 
 Verificar a soma interna dos ângulos de polígonos regulares. 
 Resolver situações que envolvam figuras geométricas, utilizando procedimentos de 

decomposição e composição, transformação, ampliação e redução. 
 Conhecer ângulos, suas unidades e instrumentos de medida. 



 Estimar medidas de amplitude e estabelecer relações entre diferentes unidades. 
 Desenhar figuras geométricas com base nas medidas de seus lados e/ou ângulos para identificar 

as propriedades de soma interna dos ângulos. 
 Resolver situações-problemas utilizando conceitos e procedimentos matemáticos. 
 Resolver problemas que envolvam ângulos e suas medidas. 
 Conhecer ângulos internos e polígonos. 
 Objeto de conhecimento Relações entre os componentes físicos naturais. 
 Apresentar a ocorrência do dia e da noite, bem como a variação das estações do ano a partir de 

movimentos de rotação e translação realizados pelo planeta. 
 Identificar no plano figuras simétricas em relação a um eixo. 
 Desenhar no plano figuras simétricas relativas a um eixo horizontal ou vertical. 
 •Resolver problemas envolvendo a visualização e compreensão de relações espaciais. 
 Identificar no plano eixos de simetria de figuras. 
 Construir frisos e identificar simetrias. 
 •Construir pavimentações com polígonos. 
 •Identificar, predizer e descrever a isometria em causa, dada a figura geométrica e o seu 

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

isometrias. 
 Compreender as noções de simetria axial e rotacional e identificar as simetrias numa figura. 
 Completar, desenhar e explorar padrões geométricos que envolvam simetrias. 
 •Identificar as simetrias de frisos e rosáceas. 
 Construir frisos e rosáceas. 
 Compreender as noções de vetor e de translação e identificar e efetuar translações. 
 Identificar e utilizar as propriedades de invariância das translações. 
 Compor translações e relacionar a composição de translações com a adição de vetores. 
 Reconhecer as propriedades comuns das isometrias. 
 Reconhecer que a translação é a única isometria que conserva direções. 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

 EF08MA15 Construir, utilizando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica, 

mediatriz, bissetriz, ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares. 
 EF08MA17 Aplicar os conceitos de mediatriz e bissetriz como lugares geométricos na resolução 
de problemas. 
 EF08MA18 Reconhecer e construir figuras obtidas por composições de transformações 
geométricas (translação, reflexão e rotação), com o uso de instrumentos de desenho ou de 
softwares de geometria dinâmica. 
 EF89LP24) Realizar pesquisa, estabelecendo o recorte das questões, usando fontes abertas e 
confiáveis. 
 (EF89LP27) Tecer considerações e formular problematizações pertinentes, em momentos 
oportunos, em situações de aulas, apresentação oral, seminário etc. 
 (EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, direção, 
cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de diferentes produções 
artísticas. 
 (EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no 

espaço. 
 (EF69LP07) Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto de 
produção e circulação os enunciadores envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, a circulação, 
ao modo (escrito ou oral; imagem estática ou em movimento etc., à variedade linguística e/ou 
semiótica apropriada a esse contexto, à construção da textualidade relacionada às propriedades 
textuais e do gênero), utilizando estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, 
reescrita/redesign e avaliação de textos, para, com a ajuda do professor e a colaboração dos 
colegas, corrigir e aprimorar as produções realizadas, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, 
correções de concordância, ortografia, pontuação em textos e editando imagens, arquivos sonoros, 
fazendo cortes, acréscimos, ajustes, acrescentando/alterando efeitos, ordenamentos etc. 
 (EF06GE03A) Descrever e caracterizar os movimentos de rotação e translação do planeta Terra, 
identificando as consequências desses movimentos (sucessão de dia e noite, as estações do ano e 



fusos horários). 
 (EF06CI14) Inferir que as mudanças na sombra de uma vara (gnômon), ao longo do dia e em 
diferentes períodos do ano, são uma evidência dos movimentos relativos entre a Terra e o Sol, que 
podem ser explicados por meio dos movimentos de rotação e translação da Terra e da inclinação de 
seu eixo de rotação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol. 
(EF89LP03) Analisar textos de opinião (artigos de opinião, editoriais, cartas de leitores, comentários, 
posts de blog e de redes sociais, charges, memes, gifs etc.) e posicionar-se de forma crítica e 
fundamentada, ética e respeitosa frente a fatos e opiniões relacionados a esses textos. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados: 

 Computador/ celular com acesso à internet; caderno, régua, lápis, lápis de cor, borracha, 
calculadora, compaço, esquadros, transferidores, folha em branco A4, livros para pesquisa. 

Aplicação /Fixação(exercícios): 

Aulas 1 e 2 
Geometria das transformações 
Como trabalhar os conceitos de reflexão, translação, rotação 
(congruência) e homotetia (semelhança). Temas Desafiadores 
explicam como ensinar conteúdos de Matemática que são 
considerados complexos pelos estudantes. 
Com a afirmação "as propriedades das figuras planas e o cálculo de 
área e de perímetro são insuficientes para sustentar o estudo da 
geometria das transformações e os conceitos de reflexão”, 
translação e rotação (congruência) e homotetia (semelhança). 

Trata-se de um assunto que colabora com o desenvolvimento da 
percepção espacial da turma, assim como com a capacidade de 
elaboração de uma linguagem própria da área e a aprendizagem 
das formas de fazer a representação gráfica de imagens. E mais: ter 
uma base consistente a esse respeito ajuda a dominar outros 
saberes explorado mais adiante no Ensino Médio, como 
coordenadas no plano cartesiano e funções. 
A compreensão desses conteúdos é em relação em como lidar com os conceitos na resolução de 
problemas indo além das simples definições. É claro que elas são importantes e colaboram com o 
entendimento do tema, mas o ideal é saber como usá-las como uma ferramenta para resolver as 
questões, em vez de somente aplicá-las como respostas prontas. O tema é rico para fazer conexões 
entre a Matemática, as artes e a engenharia e que o seu aprendizado pode ocorrer por meio de 
inúmeras aplicações. Para trabalhar o tema em sala, porém, não basta fazer conexões com 
contextos cotidianos ou pedir que a turma encontre as transformações geométricas nos objetos. O 
conhecimento não é intuitivo. 
Congurência e semelhança têm a ver com posição e tamanho: Duas 
imagens congruentes são aquelas que, quando sobrepostas, é possível 
verificar a correspondência entre as medidas de lados e ângulos e a 
manutenção da forma e do tamanho. A diferença se dá apenas em 
relação à posição. Imagens congruentes fazem parte de uma rede 
chamada transformações isométricas (ou simetrias), que por sua vez é 
dividida em três naturezas: 

- Reflexão (ou simetria axial) De uma maneira 
simplificada, trata-se do espelhamento de uma figura. 
Mas não basta a turma saber isso. É preciso 
compreender que o eixo de simetria pode determinar 
como se dá a reflexão, divide um plano em dois e 
separa uma imagem original de seu reflexo, 
conservando a forma, o ângulo e o tamanho - 
deixando uma invertida em relação à outra. As figuras 

refletidas têm um ponto correspondente a outro em cada lado do eixo e mantêm a mesma distância 
em relação ao eixo de simetria. Observe o exemplo ao lado esquerdo. Exemplo: Para construir uma 
imagem refletida tendo uma figura e seu eixo, é possível dobrar a folha em que ela está desenhada 
sobre o eixo de simetria do desenho e copiá-la no lado oposto. Outra maneira que mobiliza outros 

 



saberes geométricos é traçar uma reta perpendicular ao eixo, passando pelos pontos da imagem 
original, e marcar, no lado oposto, sua posição, mantendo a mesma distância do segmento. É 
preciso eleger pontos que servirão de referência para o desenho da figura transformada. 

- Rotação Nessa transformação, parece que a imagem está desenhada em 
outra posição, fazendo um giro em relação à original. Mas a ideia está 
incompleta. Não contempla o que determina o posicionamento da figura,  o 
centro da rotação. Veja a imagem ao lado. Para obedecer a proposta de 
rotacionar uma figura a 90° no sentido horário, o centro deve ser o ponto de 
partida para medir o ângulo determinado - e assim a imagem inteira é 
transportada para outro local, ocupando uma posição diferente. Dessa forma, 
são encontrados os pontos correspondentes aos originais e mantidas as 

mesmas medidas entre o centro e a nova figura. Essa transformação mostra como resultado 
imagens congruentes, com os ângulos e os lados correspondentes medindo o mesmo valor e 
partindo de um mesmo centro. 

- Translação À primeira vista, parece só se tratar da mesma 
figura copiada ao lado da original. Porém existem alguns 
detalhes que fazem essa transformação ser mais que isso. 
Observe a imagem ao lado: Trata-se de repetição, porém a 
mesma figura tem de ser repetida uma ou mais vezes em 

intervalos regulares, como se estivesse deslizando a certa distância, em uma mesma direção. Para 
aplicar o conceito, é necessário saber as medidas dos segmentos e dos ângulos do original e traçá- 
los de forma idêntica, conservando a forma e o tamanho. A nova imagem terá como diferença a 
posição, podendo estar mais à esquerda ou à direita, para baixo ou para cima ou inclinada da 
original. Se nos casos anteriores, as imagens se mantinham congruentes, quando o assunto é 
semelhança, embora a forma, o ângulo e a posição sejam preservados, o 
tamanho é alterado. Essas possibilidades são as homotetias, 
subdivididas em ampliação e redução. Em ambos os casos, o que marca 
a mudança é a proporcionalidade, ou seja, se um quadrado com 1,5 
centímetro de lado tiver seu comprimento de lado dobrado (razão 1:2), os 
lados da nova imagem têm de ter 3 centímetros de lado. Observe o 
exemplo ao lado. 
Discutir diferentes situações e sistematizar os conceitos 
Transformação geométrica é  uma aplicação  objetiva entre  duas figuras  geométricas,  no  
mesmo plano ou em planos diferentes, de forma que, a partir de uma figura geométrica original, 
forma-se outra figura geometricamente igual ou equivalente. Uma transformação geométrica é, 
portanto, uma correspondência, um a um, entre pontos de um mesmo plano ou de planos diferentes. 
Algumas transformações recebem nomes especiais por apresentarem características específicas. 
 Isometria, conservando as distâncias e os ângulos 
 Semelhança, conservando as relações de distância 
 Transformação afim, conservando o paralelismo 
 Transformação projetiva, conservando as retas. 
 Inversão, conservando o conjunto de retas e círculos, no caso plano, ou transformações de 

Möbius, conservando o conjunto de planos e esferas no espaço tridimensional. 
Classificação não exaustiva das transformações segundo o grau de complexidade 

reflexões segundo uma reta   (no plano ou no espaço) ou segundo um plano (no espaço): 
Em Matemática ou, mais precisamente, em geometria, reflexão é uma transformação geométrica do ponto, da reta, 
do plano ou do espaço  que  "espelha"  todos os pontos em  relação,  respectivamente,  a um  ponto (dito  centro 
de reflexão), uma reta (dita eixo de reflexão ou eixo de simetria)ou um plano (chamado plano de reflexão ... 

simetrias centrais  Os dois tipos principais são as simetrias axiais e as simetrias centrais.Simetrias 

axiais ou em relação a retas são aquelas onde pontos, objetos ou partes de objetos são a imagem espelhada um  
do outro em relação à reta dada, chamada eixo de simetria. 

translações  É o movimento que um objeto realiza de um ponto a outro. É o deslocamento paralelo, em linha 

reta na mesma direção e no mesmo sentido, de um objeto ou figura, em função de um vetor percorrendo a mesma 
distância. 

rotações de centro C (no plano) ou de eixo D (no espaço)  Uma rotação é facilmente entendida, 

se imaginarmos que qualquer ponto da figura irá 'mover-se' ao longo de um arco de circunferência, circunferência 
esta que terá o seu centro coincidente com o centro da rotação; Ou seja a figura final é obtida através de uma única 
imagem, onde é mantido fixo um ponto (o centro da rotação) e todos os outros sofrem deslocações ao longo de 
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arcos de circunferência de uma certa amplitude e em torno do ponto fixo . 

homotetias  Nesse caso, há uma homotetia com centro em A. O ponto B' é chamado de imagem (ou 

homotético) do ponto B. Nesse caso, há uma homotetia com centro em A, e o ponto B'' é a imagem do ponto B ou  

o homotético do ponto B. A razão entre os segmentos AB' e AB'' é de ⅔. 

afinidade  Trata-se de uma homologia de eixo próprio e centro impróprio. Ou seja, as retas definidas por 

pontos homólogos são paralelas. Assim, uma afinidade fica definida dando o eixo (eixo de afinidade) e um par de 
pontos homólogos (direção de afinidade). As construções de imagens afins de uma figura dada são análogas às 
utilizadas na homologia, tendo, porém em conta que não existe retas limite. 

Exemplos em imagens: 
 

 
Reflexões segundo uma reta 

 

 

Simetrias centrais 

 

 

Translações 

 

 

Rotações De Centro C 
 

 

Homotetias  

Afinidade 

Reflexões, simetrias, translações e rotações são exemplos de isometrias no plano ou no espaço. 
Algumas conservam os ângulos orientados e são então chamadas deslocamentos. O conjunto de 
deslocamentos forma um grupo. As homotetias e as isometrias são exemplos de semelhança no 
plano ou no espaço. Pode-se mesmo demonstrar que essas transformações engendram o conjunto 
de semelhanças. As semelhanças que conservam os ângulos orientados formam um grupo 
denominado grupo de semelhanças diretas. As afinidades e as semelhanças são exemplos de 
transformações afins no plano ou no espaço. Também se pode demonstrar que essas 
transformações engendram o conjunto de transformações afins. 
História das transformações geométricas: As transformações geométricas fazem parte da  
história da humanidade há mais tempo do que se possa imaginar. Uma das primeiras evidências 
aparece na pintura rupestre do sítio de El Buey, na Bolívia. A cerâmica marajoara (Brasil) é 
considerada uma das mais antigas artes cerâmicas do continente americano. A sua decoração era 
usualmente feita através de símbolos geométricos e padrões simétricos. 
 

Atividade 01: Nesta aula aprendemos 3 tipos de simetrias translação, rotação e reflexão, 
relacione as imagens ao nome da simetria correspondente: 
 

( ) 
(A) Translação 

 

( ) (B) Rotação 
 

(C) Reflexão 
( ) 
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Aulas 3 e 4: 

1) Quais transformações devem ser 
aplicadas à imagem original para que 
ela fique n a nova posição? 

 

 

2) Determine a nova posição do peixe após a 
aplicação de: 
a) Reflexão em relação ao eixo X. 
b) Translação vertical de 2 unidades para cima. 

 

3) Quais transformações dever ser 
aplicadas à imagem original para que 
ela fique na nova posição? 

 

 

Recaptulação... 

 

Aula 5: 

Atividade 02: Abaixo temos um plano cartesiano com uma figura desenhada no segundo 
quadrante. Vamos aplicar as isometrias apreendidas? 
a) - Faça a translação dessa imagem (FLECHA) para o terceiro quadrante diminuindo 10 
unidades na coordenada y de cada ponto; 
b) - Depois a reflexão desta imagem no primeiro quadrante; 
c) - Em seguida, faça uma rotação no entorno do ponto destacado no segundo quadrante. 

Desenho Original: 

 

Solução questão a: 

 
 



 

Solução questão b: 

 

Solução questão c: 

 

Síntese/Avaliação:  

 No retorno às aulas, você deverá apresentar o caderno contendo as resoluções das atividades 
propostas.

 Resolução de atividades avaliativas.
 Como forma de avaliação, será observada a participação e o envolvimento dos alunos nas 

atividades.
 Cada escola tem seus grupos de WhatsApp e Facebook, meios estes que neste momento 

auxiliarão os professores e alunos neste processo remoto de ensino e aprendizagem.

Registro de Frequência:  

 De acordo com a participação dos alunos(as) na resolução dos exercícios. 

Referencial:  

 BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base. Brasília, 
MEC/CONSED/UNDIME, 2017. Disponível em: <568 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_publicacao.pdf>. Acesso em: 30 abr. 
2020.

 Cadernizando hhttps://cadernizando.blogspot.com/2017/09/os-principais-movimentos-da-terra- 
no-espaco.html

 Equipe Brasil Escola; Gabriel Alessandro de Oliveira 
Graduado em Matemáticahttps://brasilescola.uol.com.br/matematica/equacao.htm

 Giovane Junior, José Rui: A Conquista da Matemática: 7º ano: Ensino Fundamental: anos finais, 
4ª ed. São Paulo: FTD, 2018.

 https://www.passeidireto.com/arquivo/66454696/guia-de-transicao-geografia-ensino- 
fundamental-2-bimestre/3

 Marcos Antonio da Silva Ribeiro, https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45135/tde- 
03102019-155843/publico/Dissertacao_Marco_Antonio_da_Slva_Ribeiro_Original.pdf

 Rafaela Sousa https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/movimentos-terra.htm

 Rosimar Gouveia https://www.todamateria.com.br/angulos/

 Beatriz Santomauro https://novaescola.org.br/conteudo/2711/geometria-das-transformacoes

 http://www.dmm.im.ufrj.br/projeto/projetoc/precalculo/sala/conteudo/capitulos/cap26s3.html

 http://translacoes.no.comunidades.net/a-translacao-como-transformacao-geometrica

 http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm99/icm12/rotacoes.htm

 https://novaescola.org.br/plano-de-aula/1646/simetria-de-translacao-rotacao-e-reflexao
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