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➢ Segue atividades semana de “isolamento social”( 13 a 17 de julho). 
➢ Copiar e resolver no caderno. 
➢ Não esquecer de colocar a data. 
➢ Bons Estudos! 

 
 

Primeiramente quero agradecer a cada um de vocês pelo 
comprometimento na entrega das atividades nesse momento que 
estamos vivendo. Cada atividade que recebo por e-mail ou até mesmo 
as entregues na escola, vejo o comprometimento e o empenho de cada 
um. Todos precisamos uns dos outros e todos são muito importantes. 
Mesmo sem aula presencial, tivemos um grande aprendizado. 
Lembramos que devemos valorizar o que de fato importa: as pessoas. 
Toda esta tecnologia que há muito vinha distanciando as pessoas, 
agora, mais do que nunca, tem aproximado e facilitado os processos, 
pois conta com um “ingrediente” a mais nesta receita deliciosa que é 
o ato de educar: O amor. Assim como a escola e professores precisaram 
se reinventar da noite para o dia, o papel da família também precisou 
ser reinventado para que esta relação de troca de experiências e 
aprendizado efetivamente aconteça, com a parceria efetiva entre estes. 
Agradeço a efetiva e tão importante participação de vocês alunos e 
famílias, neste novo cenário educacional em que nos encontramos. O 
papel de vocês é peça fundamental neste processo. Muito obrigada!  

 
Simetria e Assimetria 

  

Os objetos, os animais, os vegetais, os minerais e as pessoas que estão à nossa volta 
podem ser classificados quanto à forma em: simétrico e assimétrico. 

Segundo alguns pesquisadores, a simetria é considerada um dos fatores que geram grande 
beleza. Em uma das pesquisas feitas por eles, várias fotos de pessoas diferentes foram 
apresentadas a um grupo de participantes selecionados para a experiência. Eles deveriam 
atribuir uma nota de 0 a 10 a cada rosto, conforme o grau de beleza. Posteriormente, as fotos 
foram agrupadas pela pontuação e submetidas à  medição de sua simetria. 

Essa medição demonstrou que, quanto maior o valor atribuído ao rosto maior também 
será o grau de simetria. 

Com esse resultado, concluíram que a simetria é um dos elementos responsáveis pelo 
padrão de beleza. 

Simetria é o arranjo ou a composição de um todo dividido em duas ou mais partes, que 
apresentam correspondência na forma e no tamanho, a partir do eixo. 

 

 



 

        
O eixo de simetria é uma linha (imaginária) que divide as formas em metades iguais. 
Na simetria real ou bilateral as duas metades são exatamente iguais. 

Na simetria radial todas as retas passam por um centro ou se irradiam do centro para fora, por 
exemplo: as rodas de bicicleta e a estrela-do-mar. 

Nos assimétrico os lados não possuem eixo central, portanto um lado não é igual ao outro. 

 

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. O eixo 
de simetria é a mediatriz do segmento que une os pontos correspondentes. 

 

Simetrias Centrais: São aquelas em que um ponto, objeto ou parte de um objeto pode ser girado 
em relação a um ponto fixo, central, chamado centro da simetria. 

 

 

 



Simetria na natureza 

   

     

Atividades  
 
 
1- Em uma folha sulfite ou em uma folha quadriculada crie um desenho simétrico da 

natureza, não esqueça de colorir seu desenho. Segue abaixo uma folha quadriculada 
para imprimir. 

2- Complete os desenhos simetricamente. 
 

 



 


