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Conteúdo Programáticos: Geometria No Espaço: Poliedros Regulares - Cubo 

6.5. Distinguir e caracterizar a expressão do movimento (movimento implícito; repetição de formas: 

translação, rotação, rebatimento; expressão estática; expressão dinâmica; etc.).  

Material necessário:  

6 Folhas Quadradas; 

Pesquisa:  

Visualização de aplicações do cubo: Http://Www.Youtube.Com/Watch?V=Vkhiilyqsfo  

Tarefa proposta: Aplicação do cubo na decoração de Natal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METAS DE APRENDIZAGENS: 

Reconhecer a forma e a sua relação com a composição, a profundidade, a estrutura e a expressão do 

movimento 

6.2. Distinguir e utilizar a noção de composição em diferentes produções plásticas (proporção; 

configuração; composição formal; campo rectangular: medianas e diagonais; peso visual das formas: 

situação, dimensão, cor, textura, movimento; etc.). 

6.3. Reconhecer e representar princípios formais de profundidade e de simetria (espaço envolvente; 

sobreposição; cor; claro/escuro; nitidez; simetria: central, axial, plana; etc.) 

6.4. Explorar e desenvolver tipologias de estruturas (maciças; modulares; em concha; naturais; 

construídas pelo homem; malhas; módulo; padrão; etc.). 

http://www.youtube.com/watch?v=vkhIiLYqsFo
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PROCEDIMENTOS: 

1- Utilizar um dos quadrados, anteriormente realizados, e seguir os procedimentos indicados na 

imagem: 

 

 

 

 

 1.º passo                   2.º passo                  3.º passo       4.º passo     5.º passo      6.º passo 

 

 

 

       

      7.º passo                 8.º passo              9.º passo         10.º passo 

 

Nota: com o produto deste procedimento obtivemos um módulo. 

2- Repetir o módulo cinco vezes; 

3- Fazer o encaixe dos módulos, seguindo as orientações da professora, de forma a ficar construir um 

cubo que passará a ser um módulo tridimensional; 

 

 

 

 

                                                                                                                       Módulo Sonobe 

1.º PASSO- Ponto médio do quadrado; 

2.º PASSO- Dois pontos médios dos retângulos obtidos anteriormente;  

3.º PASSO- Simetria; 

4.º PASSO- Imaginar nos retângulos dois quadrados (lado superior e no lado inferior) e marcar 

as duas diagonais;  

5.º PASSO- Triângulo retangular isósceles /rotação em torno de um eixo; 

6.º PASSO- Podemos ver novamente uma simetria; 

10.º PASSO- Ficamos com um paralelogramo (resultante da conjugação de 6 triângulos 

retângulos isósceles).   

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=obchUJt1nc6HXM&tbnid=5gNSzDnxeLX0iM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sextosenti.blogspot.com/2013/06/modulos-sonobe.html&ei=jZi0U_XeCa_Z0QWbwIHICA&bvm=bv.70138588,d.d2k&psig=AFQjCNH_EACeyp-ctzg9EFe97mjbUX8y_g&ust=1404430854444197
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4- Tendo em conta os conhecimentos adquiridos, repete o procedimento três vezes, ou seja deves 

construir três cubos com as seguintes diretrizes: 

1.º Quadrado de base a partir de um formato A5; 

2.º Quadrado de base a partir de um formato A4; 

3.º Quadrado de base a partir de um formato A3; 

No final, todos os cubos criados na turma irão ser agrupados de forma a constituir uma árvore de Natal, 

para embelezamento do espaço escolar. 

 

Constatar que com os módulos contruídos podemos obter: 

Uma estrutura geométrica tridimensional, imprescindíveis na arquitetura e na engenharia; 

Um padrão tridimensional (a representação ou organização de um módulo pode surgir repetindo-se segundo 

determinadas regras; 

Proporcionalidade da forma; 

Ampliação da forma; 

5 - TEMPO DE REALIZAÇÃO RECOMENDADO: 

 2 Tempos (90 m) 

6 - ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO: 

No final, deves entregar os três construídos. 

6.1- CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO: 

 Desenvolve os projetos propostos; 

 Compreender a geometria plana e a geometria do espaço como possíveis interpretações da natureza e 

princípios organizadores das formas;  

 A coerência formal e conceptual da formulação do objeto produzido.  

 Conhece, domina e aplica técnicas, materiais e meios atuantes na composição e estruturação do objeto 

criado, compreendendo práticas;  

 Capacidades de representação de formas do mundo criado/imaginado;  

Responsabilidade, Autonomia, Participação / Cooperação. 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Catarina Oliveira 


