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Geometria, Padrões e Tabuadas 

 
Sugestões metodológicas: As instruções relativas à construção do que adiante se designa por 

“tabuada geométrica” bem como as questões orientadoras para a sua exploração, devem ser 

apresentadas oralmente usando uma linguagem adequada ao nível etário dos alunos. Pode ser 

útil o professor usar uma folha quadriculada afixada no quadro para, se necessário, ir 

exemplificando o que se pretende com as instruções de modo a torná-las inteligíveis. Na fase 

de exploração, é importante que o professor dê tempo suficiente para os alunos descobrirem 

as regularidades, devendo insistir-se para que efectuem o seu registo. A discussão deve partir 

das descobertas feitas pelos alunos, pelo que o conjunto de questões orientadoras enunciadas 

na terceira parte desta tarefa, deve ser entendido de forma flexível, de forma a articular-se com 

o que é apresentado pelos alunos. Estas questões poderão ser exploradas em dias diferentes, 

de acordo com os objectivos do professor. 

 
Parte I: Construindo a “tabuada geométrica1” 
 
Materiais: 1 folha A3 com quadrículas de 1cm2 , por grupo, lápis de cor e régua. 

 
 

1: Traçado dos quadrados em diagonal  

1.1. Desenhar no quadriculado um quadrado de lado 1, 

começando num ponto qualquer na zona superior 

esquerda da folha e deixando uma pequena margem.  

 
1.2. Unindo o vértice inferior direito do primeiro quadrado 

com o vértice superior esquerdo do segundo quadrado 

e assim sucessivamente, desenhar quadrados de lados 2, 3, 4, 5 e 6.  

1.3 Pintar o interior de todos os quadrados, usando sempre a mesma cor. 

 

2: Traçado de outros rectângulos 

 

 

2.1.  Traçar rectas prolongando os lados dos 

quadrados já desenhados. 

 

 

 

                                                
1 Designação adoptada para indicar a construção a fazer pelos alunos. 
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2.2. Pintar, da mesma cor, as figuras geometricamente 

iguais resultantes do traçado feito.  

 

 

 

 

2.3. No interior de cada figura desenhada, registar o valor da respectiva área, sob a 

forma de uma multiplicação, em que os factores são o número de linhas e o 

número de quadrículas por linha. 

Ex.: A área de um rectângulo com 6 quadrículas pode resultar de 1x6 ou 2x3, 

consoante o rectângulo ocupe 1 linha com 6 quadrículas, ou 2 linhas com 3 

quadrículas cada uma. 

 

 
3: Continuando o traçado 

A construção que acabou de fazer pode ser continuada. Continue-a, seguindo os 

procedimentos anteriores, até que a folha de papel o permita. 

 
Parte II: Procurando padrões na “tabuada geométrica” 

Observe a construção feita. Descubra e registe regularidades.  
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Parte III: Explorando a “tabuada geométrica” – Questões orientadoras 
1.  Identifique figuras geometricamente iguais.  

1.1 Escolha duas e registe as indicações que daria a uma pessoa para que ela as descobrisse 

sem que tivesse de lhe mostrar quais são. 

1.2 Poderão existir mais do que duas figuras geometricamente iguais entre si? Porquê? 

1.3 Qual a posição, relativamente aos quadrados desenhados, das figuras geometricamente 

iguais? 

 
2.  Figuras equivalentes são figuras com a mesma área. 

2.1 As figuras geometricamente iguais têm, naturalmente, a mesma área. O que varia na 

forma de a representar? 

2.2 Dê exemplos de figuras equivalentes mas não sejam geometricamente iguais. 

2.3 À medida que aumenta o número de linhas (ou de colunas) que a figura ocupa, o que 

sucede aos valores das respectivas áreas? E à forma das figuras?  

2.4 Localizar todas as figuras de perímetro 20. Qual destas figuras tem maior área? 

2.5 Encontrar outras figuras com o mesmo perímetro. Que regularidades encontra? 

 
3.  Os resultados das tabuadas são exemplos de sequências de números. Observa os valores 

das áreas das figuras desenhadas.  

3.1 Encontrar uma sequência de números pares. Indicar regularidades nesta sequência. 

3.2 Localizar agora a tabuada do número 4. Indicar regularidades. 

3.3 Considerar o rectângulo cuja área é representada por 2x4. Existe algum outro com a 

mesma área? A que tabuadas o associa? 

3.4 Relacionar os valores das áreas dos rectângulos que associou à tabuada do 4 com os 

que associou à tabuada do 2. Explicar o raciocínio.  

3.5 Encontrar agora as tabuadas do número 6 e do 8. Que têm em comum com a tabuada do 

2? Explicar o raciocínio. 
 

4.  Na construção da “tabuada geométrica” foram desenhados vários rectângulos2. 

4.1 A partir da justaposição dos rectângulos de dimensões 3x5 e 4x2 será possível formar 

um rectângulo? E da justaposição dos rectângulos de dimensões 4x6 e 5x7? Porquê? 

4.2 Indicar as dimensões de dois rectângulos cuja justaposição seja um rectângulo. 

Justificar. 

4.3 Observar as dimensões de vários pares de rectângulos cujas justaposições resultem em 

rectângulos. Que regularidades encontra? 

4.4 Indicar dois rectângulos cuja justaposição seja um rectângulo de área 33. Explicar o 

raciocínio. 

                                                
2 Sugere-se que, previamente à exploração desta questão, os alunos recortem rectângulos 
iguais aos desenhados na “tabuada geométrica” de forma a ser possível a sua manipulação. 


