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ANEXO I 

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 

 

 

 

AS TRANFORMAÇÕES ISOMÉTRICAS NO GEOGEBRA 

COM MOTIVAÇÃO ETNOMATEMÁTICA 

 

 

1° ENCONTRO 

 

 

 

LOCAL: ESCOLA PÚBLICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE 

SÃO PAULO 

PROFESSOR-PESQUISADOR: MITCHELL CHRISTOPHER 

SOMBRA EVANGELISTA 

 

 

 

 

 

 

2010 



ITAPEVI – SP 

 

APRESENTAÇÃO DO VIDEO SIMETRIAS 

 

Inicialmente vamos apresentar o vídeo “Simetrias” da coleção Arte & 

Matemática produzido pela TV Cultura, mostrando as várias facetas das 

simetrias que são encontradas nas artes, músicas e números. Boa diversão! 

 

Figura 01: Extraída do vídeo Simetrias  
Fonte: site www.domíniopúblico.gov.br 
Duração do Vídeo: 26 minutos e 12 segundos 

 

APRESENTAÇÃO EM SLIDES 

 Faremos uma apresentação em slides contando um pouco da história 

do povo Tshucokwe (abreviado Cokwe) mostrando a representação dos Sonas, 

desenhos com temas, lendas e animais. Sua localização no continente africano 

é importante, pois mostra que faz parte de uma cultura não só dos angolanos 

mais também de outros países da África. 

 

 

Apresentação 
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Slide 

1 
O POVO COKWE

O povo Cockwe que é oriundo de Angola na África 
realiza desenhos na areia para representar suas 
lendas, histórias e contos populares, percebemos nos 
traços e na técnica de construção dos desenhos a 
utilização de transformações geométricas, ou seja, 
simetrias, as quais vamos explorá-las nesta sequencia 
de ensino. 

 

 

Slide 

2 
akwa kuta sona (conhecedores de 
desenho)

 

 

Slide 

3 
MAPA DE LOCALIZAÇÃO DOS COKWES

 

 

Slide 

4 
TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO

 

 

Slide 

5 
DESENHOS 

Aranha no meio da 

sua teia

(esquerda) uma armadilha 

para apanhar ratos; 

(direita) katwanfatshe, um 

animal lendário devorador de

cabritos, que se esconde em 

buracos nas rochas.

 

 

Slide 

6 Podemos perceber que o povo 
Cokwe possui uma contribuição 
matemática intrínseca no que se 
referem às transformações 
geométricas, mais especificamente 
as isometrias: reflexão, rotação e 
translação. 

 

 

Slide 

7 
Responda na ficha em anexo

 Para realizar este último desenho  a Aranha no 
meio da sua teia, qual(ais) transformação(ões) 
isométrica(s) você percebe que os Cowes 
utilizaram para construir esta figura: rotação , 
translação e reflexão ?

 

   



  

FICHA PARA RESPOSTA: FIGURA ARANHA NO MEI DA SUA TEIA 

Observe a figura abaixo a qual servirá para responder, após o vídeo e a 

apresentação das telas que assistiram, a dupla acredita que existe uma figura 

inicial que originou este que se apresenta. Qual a simetria que pode ser 

percebida pela dupla, ou seja, identifiquem na figura todas as simetrias 

existentes, ou as possíveis. 

 

 

Figura 02: Extraída de Gerdes (2008) 

 

RESPOSTA: 

_______________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

_________________________________________________ 

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 

 

 

 

 

 

AS TRANFORMAÇÕES ISOMÉTRICAS NO GEOGEBRA 

COM MOTIVAÇÃO ETNOMATEMÁTICA 
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2° ENCONTRO 

 

 

 

 

LOCAL: ESCOLA PÚBLICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE 

SÃO PAULO 

PROFESSOR-PESQUISADOR: MITCHELL CHRISTOPHER 

SOMBRA EVANGELISTA 
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ITAPEVI – SP 

 

 

INTRODUZINDO O CONCEITO DE TRANSFORMAÇÕES ISOMÉTRICAS 



  Apresentando o software de Geometria Dinâmica (GD) o Geogebra 

para primeiro contato com as ferramentas. Conhecendo a sua interface. 

A intenção é que vocês abram o arquivo que contém a pasta GeoGebra 

no CD que lhes foi entregue e comecem a manipular o software para se 

familiarizarem com as suas ferramentas. 

A intenção não é de fazer um manual e nem apresentar um tutorial a ser 

seguido cegamente, mas sim que vocês possam manipular estas ferramentas e 

perceber as suas potencialidades diretamente com as atividades do módulo II, 

tomando neste momento um contato inicial com as ferramentas.  

  Ao acessar o programa temos uma janela como a seguinte. 

 

Ilustração 2 - Tela inicial do GeoGebra 
Extraído do Manual do Geogebra disponível no 

 Site: www.geogebra.org/ 
 

A janela inicial está dividida em duas outras janelas: à esquerda a parte 

algébrica e à direita a parte geométrica. Se for necessário podemos desativar a 

parte algébrica e ainda com a ferramenta exibir, esconder os eixos. 

Na tela inicial ainda temos a barra de ferramentas de acesso rápido: 

 

Ilustração 3 - Barra de ferramentas de acesso rápido 
Extraído do Manual do Geogebra disponível no 

Site: www.geogebra.org/ 

 Cada ícone do menu pode acessar uma categoria de ações pré 

definidas para executar tarefas. Observamos que no lado direito e abaixo de 

http://www.geogebra.org/
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cada ícone encontramos uma pequena seta vermelha indicada para baixo, ou 

seja, ao clicar em cada uma delas poderemos acessar ferramentas 

correlacionadas ao ícone inicial.  

  

 

Ilustração 4 - Ícone seleção 

 

 

Ilustração 5 - Ícone ponto 

 

 

Ilustração 6 – Ícone reta 

 

 

 

Ilustração 7 - Ícone 

propriedades 

 



 

Ilustração 9 - Ícone curvas 

 

 

Ilustração 10 - Ícone medidas 

Queremos chamar atenção às ferramentas a seguir que tratarão 

especificamente de simetrias, as quais serão utilizadas com maior freqüência 

para a realização das atividades propostas no módulo II desta sequência de 

ensino. 

 

 

Ilustração 11 - Ícone simetrias 
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Ilustração 12 - Ícone de 

ferramentas extras 

 

 

.  

Ilustração 13 - Ícone estilo 

 

 ATIVIDADES DO 2° ENCONTRO  

 ROTAÇÃO DE UM PONTO EM RELAÇÃO A UM PONTO 

PRIMEIRA ATIVIDADE  

Nesta atividade vamos começar a explorar a rotação que é uma 

ferramenta que faz parte do GeoGebra, software que está carregado no seu 

pen drive , e também contendo todos os arquivos necessários para sua 

utilização. 

Vamos realizar alguns comandos para entendermos como acontece a 

rotação. Inicialmente construam um ponto A e em seguida um ponto B, o qual 

será utilizado para as oito rotações em torno dele com a medida de 45°, 

utilizando assim a ferramenta do GeoGebra “Girar em Torno de um Ponto por 

Ângulo”. 

1) Existe algum ponto que podemos dizer que é o ponto central? Qual? 

_________________________________________________________ 

 

2) Ao realizar as rotações em qual sentido estas estão acontecendo? 

_________________________________________________________ 

 



Construir segmentos sendo todos ligados pelo ponto no centro até os 

demais pontos, gerando assim oito segmentos. O importante após a 

construção será medi-los, utilizando a ferramenta “Distância, Comprimento ou 

Perímetro”. 

Além de construir os segmentos e medi-los construam uma 

circunferência com a ferramenta “Círculo definido pelo centro e um de seus 

pontos“ com o ponto do centro até o ponto A.  

Para que possamos fazer com que a construção fique robusta, 

determinem pontos de intersecção entre pontos dos segmentos e a 

circunferência com a ferramenta “Interseção de Dois Objetos”.  

Após construir a circunferência e o ponto de interseção meçam os 

ângulos internos com a ferramenta “Ângulo”, para isso basta clicar num dos 

pontos, no ponto central e noutro ponto que esteja subseqüente, assim para 

todos. 

3) Qual a medida do ângulo encontrado entre os pontos e o ponto 

central? São Todos iguais? Quanto mede?  

 

  

4) No final com a ferramenta “Mover”, movimente o ponto A em vários 

sentidos e verifiquem o que acontece com as medidas dos 

segmentos e dos ângulos? 

_________________________________________________________ 

 

5) Como chamamos as medidas dos segmentos partindo do centro até 

a circunferência construída? 

__________________________________________________________ 

 

6) Qual a relação que pode ser feita entre o experimento realizado com 

a definição de rotação? 

__________________________________________________________ 

Obs.: Registre as respostas neste formulário e também no próprio plano 

do GeoGebra com a ferramenta “Inserir Texto”. 

 



11 

 

Após responder na caixa de texto todas as atividades deverão ser salvas 

com arquivo com o nome da dupla e o nome da atividade no GeoGebra 

da seguinte maneira: 

a) Clique no menu arquivo e em Gravar Como; 

b) Escolha o dispositivo do pen drive; 

c) Digite o nome da dupla e da atividade; 

d) Clique em OK, pronto.   

 

SEGUNDA ATIVIDADE 

Nesta atividade faremos a experimentação de rotação de um objeto em 

relação a um ponto. Abram o arquivo BARCO que se encontra no pen drive. 

Após isso verificarão que temos um barco e um ponto A. A atividade consiste 

em construir a figura 02 abaixo, utilizando as ferramentas de simetrias já 

conhecidas.  

 

 

 

 

Ilustração 14: Figura 01 – Barco 

 

 
 

Ilustração 15: Figura 02 Barco 

Rotacionado  

 

1) Qual a medida dos ângulos de rotação que foram utilizados para 

construir a figura 02? Como você chegou nesta medida? 

_____________________________________________________ 

2) As características do polígono que forma o barco e a bandeira 

quando aplicamos a rotação se alteram quando construímos a figura 

02?  Por quê? 

_____________________________________________________   



 

3) Existe outro tipo de isometria que podemos perceber ao terminar de 

construir a figura 02? 

      ____________________________________________________  

 

4) Após realização da construção da figura 02, com a ferramenta 

“mover” clique e segure o mouse no primeiro barco e movimente a 

figura construída, as distâncias deste em relação ao ponto A e dos 

demais se alteram?    

______________________________________________________ 

 

Obs.: Registre as respostas neste formulário e também no próprio 

plano do GeoGebra com a ferramenta “Inserir Texto”. 
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SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES  

 

AS TRANFORMAÇÕES ISOMÉTRICAS NO GEOGEBRA 

COM MOTIVAÇÃO ETNOMATEMÁTICA 

 

 

 

 

3° ENCONTRO 

 

 

 

 

LOCAL: ESCOLA PÚBLICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE 

SÃO PAULO 

PROFESSOR-PESQUISADOR: MITCHELL CHRISTOPHER 

SOMBRA EVANGELISTA 
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REFLEXÃO DE UM PONTO EM RELAÇÃO A UM PONTO 

 

TERCEIRA ATIVIDADE 

 

Nesta atividade construam um ponto A em seguida o ponto B e com a 

ferramenta “Reflexão de um ponto em relação a um Ponto de o GeoGebra 

construir o simétrico de B, o B’.  

Além de construir pontos simétricos, construam segmentos para 

determinar a medida dos segmentos AB e AB’, verificando que a distância 

entre os pontos AB e AB’ em relação a um ponto A, são simétricos.  

Para confirmar que a construção está de acordo com o conceito de 

simetria, basta mover o ponto A em várias direções com a ferramenta “mover” 

do GeoGebra e poderão constatar que ao movimentar o ponto B, o seu 

simétrico que é o B’ em relação ao ponto A, o que acontece com a distância 

entre os pontos simétricos? 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Obs.: Registre as respostas neste formulário e também no próprio plano do 

GeoGebra com a ferramenta “Inserir Texto”. 

 

REFLEXÃO DE UM PONTO EM RELAÇÃO A UMA RETA 

  

           QUARTA ATIVIDADE 

   Nesta atividade faremos a construção de uma reflexão de um ponto a 

uma reta.  

Construa um ponto A em seguida uma reta r e com a ferramenta 

“Reflexão em relação a uma Reta” construir o simétrico A’ de A em relação à 

reta r.  Em seguida construir os segmentos AB até reta r e A’B até a reta r, 

medindo-os. 

 Com a ferramenta “mover” arrastar o ponto A em diversas direções e 

responda o que acontece com as medidas dos segmentos construídos? 
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________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Obs.: Registre as respostas e outras considerações no próprio plano do 

GeoGebra com a ferramenta “Inserir Texto”. 

 

QUINTA ATIVIDADE   

Abra o arquivo CATAVENTO do CD onde encontrará a figura 01 e 

deverá construir a figura 02 abaixo, utilizando as ferramentas do GeoGebra, já 

conhecidas. 

 

 

Ilustração: Figura 01- Catavento 

 

 

 

Ilustração: Figura 02 - O Catavento espelhado  

 

 

Vamos responder algumas questões referentes às reflexões: 



1) Quando realizaram as reflexões o que perceberam em relação às 

propriedades originais da figura 01. Elas se mantiveram ou alteraram 

quando construíram a figura 02? 

_____________________________________________________ 

 

2) Podemos perceber outro tipo de isometria que compõe a figura além 

a reflexão? 

_______________________________________________________ 

Obs.: Registre as respostas neste formulário e também no próprio plano do 

GeoGebra com a ferramenta “Inserir Texto”. 

 

TRANSLAÇÃO EM RELAÇÃO A UM VETOR 

 

Os planetas se movimentam segundo um vetor, mas não perdem suas 

características principais, mantendo sempre eqüidistantes uns dos outros e 

sempre na mesma direção, mas podendo aparecer em lugares diferentes 

segundo uma direção pré-estabelecida.  

Verificamos assim, como a rotação girando em torno de um ângulo, a 

translação é o movimento que a terra realiza em torno sol nos proporcionando 

belas imagens durante o ano com as suas quatro estações. 

Na matemática podemos realizar translações com o uso o apoio do 

GeoGebra. 

 

SEXTA ATIVIDADE 

Nesta atividade utilizem a ferramenta “Polígono” para construir um 

triângulo ABC qualquer em seguida determine um vetor com a ferramenta 

“Vetor Definido por Dois Pontos”, sendo os pontos D e E. 

1) Realizando as translações do polígono ABC em relação ao Vetor, o 

que podemos verificar com os novos triângulos gerados pela 

translação, A’B’C’ e o A”B”C”? Possuem um mesmo sentido? Qual? 

________________________________________________________ 

 

2) Em seguida construa segmentos que interliguem os pontos:  A ao A’ 

e A’ o A”, B ao B’ e B ao B” e o C ao C’ e o C’ ao C”, realizando a 
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medição dos segmentos apontados. O que podemos perceber após 

medir os segmentos? 

_______________________________________________________ 

 

Para tornar a construção robusta com a ferramenta “Intersecção ente 

Dois Objetos”, após a construção dos segmentos, será solicitado que os alunos 

marquem a intersecção entre os pontos dos vértices dos triângulos e os pontos 

dos segmentos. 

3) Finalmente com a ferramenta “mover”, movimentem o ponto E do 

vetor e verifiquem o que acontece entre as medidas dos segmentos e 

dos triângulos construídos.   

_________________________________________________________ 

 

Obs.: Registre as respostas neste formulário e também no próprio plano do 

GeoGebra com a ferramenta “Inserir Texto”. 

 

SÉTIMA ATIVIDADE 

 O experimento consiste, assim como nas demais, aplicar o conceito de 

translação já apreendidos para construir a FIGURA 02 abaixo. Basta abrir o 

arquivo BANDEIRINHAS do pen drive que é a figura 01, utilizando o software 

GeoGebra reproduzir a figura 02. 

 

Ilustração 16: Figura 01 – Bandeirinhas 

 

 

Ilustração 17: FIGURA 02 – Bandeirinhas     



 

Nesta podemos relacionar a construção das BANDEIRINHAS com um 

vetor, este vetor tem um sentido? 

_________________________________________________________ 

1) Há alguma alteração nas propriedades da figura 01 após a 

construção da figura 02? 

__________________________________________________________ 

2) Podemos perceber além das translações realizadas alguma outra 

transformação isométrica na figura 02 quando terminamos a sua 

construção? 

__________________________________________________________ 

Obs.: Registre as respostas neste formulário e também no próprio plano do 

GeoGebra com a ferramenta “Inserir Texto”. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 
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AS TRANFORMAÇÕES ISOMÉTRICAS NO GEOGEBRA 

COM MOTIVAÇÃO ETNOMATEMÁTICA 

 

 

 

 

4° ENCONTRO 

 

 

 

 

LOCAL: ESCOLA PÚBLICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE 

SÃO PAULO 

 

 

PROFESSOR-PESQUISADOR: MITCHELL CHRISTOPHER 

SOMBRA EVANGELISTA 
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         APLICANDO AS TRANSFORMAÇÕES ISOMÉTRICAS  

  Após a utilização do software GeoGebra para introduzir os conceitos de 

transformações isométricas, realizando as sete atividades anteriores e já terem 

se acostumados com os ícones da barra de ferramenta inicial, e terem 

apreendidos os conceitos de rotação, reflexão e translação, o que faremos 



agora é explorar duas atividades que estão relacionadas com um desenho 

Sona chamado tshanda huri, uma aranha no meio da sua teia. 

 

OITAVA ATIVIDADE  

Nesta sétima atividade realizem as transformações isométricas como 

rotação, reflexão e translação para construir partir de uma única parte da figura 

(desenho sona) figura 01 chamada ARANHA que se encontra no pen drive e 

construir a figura 02 conforme abaixo, assim como nas atividades anteriores.  

   

                   

 

    

                        FIGURA 01                                                       FIGURA 02 

 

Após conseguirem construir a figura 02 respondam: 

a) Qual (ais) transformação (ões) foi utilizada para conseguir compor a 

figura 02? 

__________________________________________________________ 

b) Movimente a parte inicial da figura 02 que utilizou para compor as 

demais da figura 02. Podemos notar algumas transformações 

isométricas, quais são? 

__________________________________________________________ 

 

Obs.: Registre as respostas e outras considerações no próprio plano do 

GeoGebra com a ferramenta “Inserir Texto”. 

 

 

NONA ATIVIDADE  

Na nona atividade construiremos a figura 02 da atividade anterior, mas 

utilizando somente as ferramentas do GeoGebra. Para esta atividade utilizem a 

ferramenta “Arco circuncircular dados três pontos” e construir um arco partindo 

do ponto (0,0), passando por (3,1) e chegando até o (6,0). Após esta primeira 
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etapa o desafio será construir figura 02 supracitada utilizando as 

transformações isométricas, com a construção deste arco podem se divertir 

com as transformações isométricas para conseguirem obter a figura 02. 

 

 

Figura 01: 1º Arco 

 

Figura 02: Uma das construções da solução da nona atividade. 

Quais as transformações isométricas que foram utilizadas para compor a 

figura 02? 

__________________________________________________________ 

 

Obs.: Registre as respostas e outras considerações no próprio plano do 

GeoGebra com a ferramenta “Inserir Texto”. 


