
Copiar um padrão usando materiais diferentes.

 
Quaisquer materiais que você tenha em quantidade suficiente para fazer um padrão

 

 
 

Padrão: um código ou combinação que se 
repete de maneira previsível, de modo que 
você saiba o que vem a seguir.

Você consegue fazer o mesmo padrão 
que eu fiz, mas usando materiais 
diferentes? 
O que está se repetindo nesse padrão?

1. Crie um padrão com pelo menos duas unidades repetidas. 
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2. Pergunte: “Você consegue fazer um padrão como o meu, mas 
usando materiais diferentes?”

3. Pergunte às crianças: “O que está se repetindo nesse padrão?” 

 
 

• Esta é uma habilidade de padronização avançada para crianças 
pequenas, então permita que a pratiquem bastante.

• Para um desafio maior, você pode mostrar às crianças apenas 
uma unidade repetida e pedir que construam um padrão 
repetindo essa unidade com materiais semelhantes ou 
diferentes. 
 

• Para copiar uma estrutura de padrão usando materiais 
diferentes, as crianças precisam ser capazes de reconhecer 
a unidade repetida de um padrão. Por exemplo, se você tem 
"pedra, pau, pedra, pau", você pode pensar nisso como “uma 
coisa, depois outra coisa, depois a primeira coisa novamente”. 
Se você pegar alguns outros materiais, como ursinhos coloridos, 
você pode transferir o padrão colocando "urso vermelho, urso 
azul, urso vermelho, urso azul". O termo matemático para 
isso é transferência, porque se concentra na transferência da 

O que é uma unidade repetida? Os padrões se repetem de maneiras previsíveis. 
Um tipo de padrão é o padrão de listras “vermelho, branco” na bandeira dos 
Estados Unidos: vermelho, branco, vermelho, branco, vermelho, branco... Neste 
caso, a unidade repetida é “vermelho, branco”. Uma unidade repetida é a parte do 
padrão que se repete várias vezes.
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estrutura de um padrão, não na cópia exata do padrão.

• Na escola primária, as crianças podem aprender a usar letras 
para representar um padrão repetido. Cada item único na 
unidade repetida do padrão pode receber uma letra. Um 
padrão de "triângulo, quadrado, quadrado", pode ser chamado 
de padrão ABB, onde o triângulo é representado por A e o 
quadrado é representado por B. Usar letras torna muito mais 
fácil falar sobre diferentes estruturas de padrões e descrevê-las 
para outras pessoas. 

 
 
 

 
Assistir ao vídeo do jogo 
Para assistir a um vídeo que mostra como jogar 
Mesma Regra, Coisas Diferentes, leia o código QR 
pelo aplicativo da câmera ou do leitor de código QR 
do seu smartphone.
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