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Você deve se lembrar que temos um desenho simétrico quando 

podemos dividir ele ao meio, em duas partes iguais.

SIMETRIA

Nessas duas imagens podemos observar modelos de simetria 

simples. Lembra disso?



Quando trabalhamos com dois eixos de simetria, um na 

vertical e outro na horizontal, temos a simetria dupla.

SIMETRIA DUPLA



É importante prestar atenção às linhas e aos eixos durante a composição do 

desenho para que ele não fique torto ou assimétrico. 

Os eixos são utilizados para determinar a forma como os elementos serão 

dispostos na figura, seja ela simples ou complexa.

SIMETRIA DUPLA



Essa primeira atividade vai ser bem tranquila, ok? Você vai criar quatro modelinhos de 

simetria dupla e fazer na sua folha de Canson A3, conforme o modelo a seguir. Você não 

precisa copiar meus exemplos. Eles são apenas para ilustrar como a atividade vai ficar no 

seu caderno. Pra facilitar a atividade, montamos um passo a passo para você 

acompanhar. Vamos ver?

ATIVIDADE 1 – SIMETRIA DUPLA



Faça a margem na sua folha A3 e divida ao meio conforme o modelo abaixo, reservando a 

outra metade do papel para o exercício da próxima aula. 

Antes de começar a desenhar, você deve usar a régua para traçar os eixos na vertical e na 

horizontal. Eles não precisam ser traçados muito fortes, assim como todos os desenhos. Você 

pode traçar todos os eixos do seu trabalho, distribuindo bem entre os espaços da folha. 

ATIVIDADE 1 – SIMETRIA DUPLA



Pegue uma folha de papel 

(preferencialmente colorida, mas 

se não tiver, pode ser branca) e 

dobre ao meio.

ATIVIDADE 1 – SIMETRIA DUPLA

Dobre-a mais uma vez ao meio, igual a 

imagem. O encontro das duas dobras 

corresponde ao encontro dos eixos. 

Devemos trabalhar em torno deles.



Faça seu desenho e recorte o papel no 

formato que quiser. Use a criatividade. 

Com o recorte ainda dobrado, 

posicione-o conforme mostra a imagem. 

Transfira seu desenho para o papel.

ATIVIDADE 1 – SIMETRIA DUPLA

Preste atenção que o encontro dos 

eixos deve ser o mesmo do encontro 

das dobras do papel. Se cortar o 

lugar errado, seu trabalho não dará 

certo.



Cole seu recorte no papel. Repare que as 

dobras que fez devem ficar em cima dos 

eixos desenhados. Quando mais detalhes, 

mais bonito fica seu trabalho. Use pouca 

cola para não estragar seu trabalho.

ATIVIDADE 1 – SIMETRIA DUPLA

Depois de colado e seco, você pode 

reforçar os traços dos eixos de 

simetria em cima do seu desenho 

pronto, para dar mais destaque.



A imagem finalizada deve ficar assim. Na esquerda você coloca 

somente o contorno do seu desenho e na direita você cola o seu 

recorte. Faça quatro modelos diferentes. Abuse da criatividade.

ATIVIDADE 1 – SIMETRIA DUPLA



BOM  TRABALHO

Essa atividade foi bem fácil, né? Na próxima aula a gente vai continuar 

trabalhando a simetria dupla, mas de um jeito diferente.

Se quiser, pode postar o resultado dos trabalhos usando a #fegoemcasa nas 

redes sociais.

Estamos ansiosas para ver seus trabalhos!

Até a próxima.

Professoras Caroline e Juliane


