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SIMETRIA RADIAL 
MANDALAS

Olá turminha!

Chegamos na terceira e última aula de mandalas!

Hoje vamos construir uma mandala com mais detalhes 
e de um jeito diferente, vamos conferir?



ATIVIDADE III
MANDALA 

PASSO A PASSO

Antes de iniciar, você vai precisar de 
alguns materiais básicos, vamos 
anotar?

• Lápis HB ou lapiseira

• Régua

• Borracha

• Compasso

• Caneta preta (fine pen)

• Papel canson A3



Para fazer essa atividade, preparamos um  
passo a passo especial com fotos. Desta 
vez, a mandala será construída com a 
ajuda de um compasso e depois vamos 
colocar muuuitos detalhes. 

Assista ao vídeo desse passo a passo 
também para te ajudar ok? Clique na 
imagem ao lado para abrir o vídeo, ou 
acesse pelo link:

https://www.youtube.com/watch?v=6OtK
nISvGyE

ATIVIDADE III
MANDALA 

PASSO A PASSO

https://www.youtube.com/watch?v=6OtKnISvGyE
https://www.youtube.com/watch?v=6OtKnISvGyE


MANDALA 
PASSO A PASSO

1º Passo

Defina o tamanho da sua mandala. 
Faça um círculo usando seu 
compasso.

2º Passo

Agora, você vai posicionar a ponta 
com grafite do compasso no centro do 
círculo (A) e a ponta aguda no meio da 
linha do círculo (B). Assim você irá traçar 
de uma ponta a outra o compasso.

3º Passo

Você vai observar que seu círculo ficou 
dividido. Agora posicione novamente a 
ponta aguda (B) na linha que você 
traçou anteriormente, e a ponta com 
grafite no centro do círculo (A).

(B)(A)

(B)

(A)



MANDALA 
PASSO A PASSO

4º Passo

Observe o movimento feito com o 
compasso.

5º Passo

Perceba, toda vez é utilizado a volta 
anterior para criar a próxima volta.

6º Passo

Após posicionar ao centro a ponta 
com grafite, e a ponta aguda no 
local certo, é só traçar e você verá 
formar a primeira pétala!

(B)
(A)



MANDALA 
PASSO A PASSO

7º Passo

Sempre posicione o compasso na 
linha anterior para formar a próxima. 
Assim você vai formar as pétalas.

8º Passo

Olha que legal, a mandala está se 
formando!

9º Passo

Continue posicionando o compasso 
na linha anterior para formar a 
próxima pétala. 



MANDALA 
PASSO A PASSO

10º Passo

Faça com calma, preste atenção 
para cada passo que você faz, 
cuidado para que o compasso não 
se abra enquanto estiver riscando.

11º Passo

Essa foto é a continuação da 
anterior, note que ao movimentar o 
compasso, criei mais 2 pétalas.

12º Passo

Finalizamos a primeira etapa dessa 
mandala, agora tem mais uma 
etapa importante, vamos criar 
pétalas menores e maiores ao 
mesmo tempo. Vamos conferir?



MANDALA 
PASSO A PASSO

13ª Passo

Agora, você irá posicionar a ponta 
aguda entre uma pétala e outra, bem 
no meio (B). E a ponta com grafite no 
meio da flor (A), e fazer novamente o 
movimento para riscar igual a foto ao 
lado. 

14º Passo

Você irá perceber que vai se formar 
duas pétalas pequenas. 

15ª Passo

Agora que você fez essa linha, use 
uma ponta dela para criar outra 
linha.

(B)

(A)



MANDALA 
PASSO A PASSO

16º Passo

Observe que cada linha que você 
faz, é usada para criar a próxima, e 
aos poucos se forma as novas 
pétalas.

17º Passo

Observe que foi feito mais 2 pétalas 
menores usando apenas um 
movimento com o compasso.

18º Passo

Continue criando pétalas.



MANDALA 
PASSO A PASSO

19º Passo

Ufa!

Finalmente finalizamos, agora você irá 
utilizar sua caneta preta nanquim, 
aquela fine pen para contornar sua 
mandala.

20º Passo

Agora é hora de contornar!

Observe a diferença ao aplicar a 
caneta.

21º Passo

Terminei de contornar a minha, mas 
ainda falta detalhes, confira o 
próximo slide para conhecer quais 
detalhes você pode colocar dentro 
da mandala. 



DETALHES
Para deixar a mandala com a sua 
cara, preparamos algumas opções de 
formas básicas para desenhar dentro 
da mandala.

Você pode unir também essas formas, 
veja no próximo slide.



DETALHES
Você pode criar diversas opções, 
treine essas formas básicas antes de 
desenhar dentro da mandala.

Lembre-se de sempre desenhar 
primeiro com um lápis beeem
fraquinho, e só depois contornar com a 
caneta ok?  



RESULTADO
Esse foi resultado da minha mandala, 
as formas básicas foram desenhadas 
com a mão livre, ou seja, sem o auxílio 
da régua ou compasso. Ao lado um 
exemplo de outra mandala utilizando 
as formas básicas.

Agora é a sua vez de criar uma 
mandala!



BOM TRABALHO!

Agora que você assistiu ao vídeo e as fotos com o passo 
a passo é hora de criar a sua mandala.

Use sua folha A3 ( aquela bem grande) para desenhar. 
Comece o desenho com um lápis HB ou lapiseira para 

deixar bem fraquinho. Faça com capricho e 
concentração!

Aproveite e poste nas redes sociais com a hashtag 
#fegoemcasa seu trabalho, vamos adorar ver o que 

você criou!

Chegamos no fim da nossa aventura com mandalas, 
mas em breve tem mais atividades bem legais!

Até a próxima aula! 


