
 

1) Qual é a medida de cada ângulo interno do quadrado? É possível pavimentar o plano utilizando 
apenas quadrados? Justifique sua resposta utilizando argumentos matemáticos. 
 
 
 
2) A professora de Maria pediu a seus alunos que observassem o piso do pátio de sua escola. Em 
seguida mostrou-lhes a imagem de uma colméia de abelhas. Depois perguntou perguntou-lhes: 
Qual a explicação matemática para o fato de os alvéolos da colméia se encaixarem perfeitamente 
e os ladrilhos hexagonais do piso do pátio pavimentarem o plano?  
Como você responderia a esta questão? Faça ilustrações da sua resposta. 
 
3) [Desafio] Encontre dois ou mais polígonos regulares diferentes, que juntos pavimentem o 
plano. Dê a justificativa matemática para este fato e ilustre sua resposta.  
 
4) Junte-se a outros três colegas. Utilizando os moldes que a professora entregou, confeccione 
outros polígonos regulares e, juntamente com seu grupo, faça um moisaico bem bonito com 
estes polígonos em folha de papel sulfite. Use a imaginação e capriche. 
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