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Na aula passada fizemos uma atividade simples com as 

figuras geométricas usando os eixos de simetria, 

lembra? Agora, como prometido, vamos deixar um 

pouquinho mais difícil e mais interessante. Mas antes 

vamos relembrar rapidinho o que são os eixos de 

simetria.

EIXO DE SIMETRIA



Eixo de simetria é a linha que divide o desenho ao meio em duas 

partes iguais, seja na vertical ou horizontal.

Eles são utilizados para determinar a forma como os elementos 

serão dispostos na figura, seja ela simples ou complexa.

Não se esqueça de sempre prestar atenção às linhas e aos eixos 

durante a composição do desenho para que ele não fique torto ou 

assimétrico. 

Agora chega de blábláblá e vamos pra atividade?

EIXO DE SIMETRIA



A atividade de hoje é mais elaborada do que a da aula passada. Você pode criar o seu 

desenho e soltar sua criatividade. Esse foi o que criei. 

ATIVIDADE 2 - EIXO DE SIMETRIA

Perceba que os eixos 

estão destacados na cor 

vermelha. 

Para facilitar o seu 

trabalho, vamos dar 

algumas dicas a seguir.  

Vamos ver?



Nesse exercício é mais fácil você fazer o desenho por etapas.

Primeiro você faz o desenho em uma parte só, para depois fazer nas outras.

Não se esqueça de fazer sempre com o lápis bem clarinho pra não marcar o papel.

ATIVIDADE 2 - EIXO DE SIMETRIA



Quando terminar o desenho da primeira parte, é só ir fazendo nas outras, 

respeitando a simetria deles.

ATIVIDADE 2 - EIXO DE SIMETRIA



E ir fazendo isso em cada um dos quadradinhos que foram separados pelos 

eixos.

ATIVIDADE 2 - EIXO DE SIMETRIA



Quando terminar o seu trabalho, você pode finalizar colocando um pouco mais 

de pressão no seu lápis, deixando o traço mais forte. Ah... também pode colorir 

se quiser. Quanto mais capricho, melhor!

ATIVIDADE 2 - EIXO DE SIMETRIA



BOM  TRABALHO

Agora que você já aqueceu suas mãos e já fez esses trabalhos maravilhosos, na 

próxima aula vamos fazer o último exercício para encerrar este assunto dos eixos 

de simetria. Ele vai ser um pouco mais difícil, mas o resultado fica muuuuuito legal! 

Lembrando que se quiser, pode postar o resultado dos trabalhos usando a 

#fegoemcasa nas redes sociais.

Queremos ver os trabalhos, heim! Temos certeza que você vai arrasar!!!

Até a próxima.

Professoras Caroline e Juliane


