
 

 

 

 

 

 

A história de um círculo 

Esta é a história de um círculo no qual faltava um pedaço. Ele havia sido repartido em 

seis fatias, como se fosse uma pizza, e uma dessas partes foi-lhe arrancada. Como ele queria 

voltar a ser um círculo inteiro, sem nenhum pedaço faltando, saiu à procura da fatia perdido. 

Como estava incompleto e só podia rodar lentamente, passou a admirar as flores ao 

longo do caminho. Conversou com os insetos, observou o sol, admirou a queda d`água de 

um riacho, até que foi encontrando vários pedaços diferentes, mas nenhum deles servia... 

Certo dia, o círculo finalmente encontrou um pedaço que se encaixava perfeitamente. 

Ficou tão feliz! Seria inteiro novamente! Rapidamente incorporou o pedaço que faltava e 

começou a girar. Agora que era um círculo perfeito, podia rodar muito rápido, rápido demais 

para notar as flores e conversar com os insetos. 

Quando percebeu como o mundo parecia diferente ao rodar tão depressa, parou, 

deixou o pedaço encontrado na estrada e foi embora rolando lentamente.  

Quando aceitarmos que a imperfeição é parte do ser humano e pudermos, a exemplo 

do círculo, continuar a rodar pela vida e apreciá-la, teremos conseguido um pouco da tão 

sonhada felicidade.                                                                                  (Autor desconhecido) 

 

Querida ou querido estudante, aproveite esse momento de distanciamento da escola para 

fazer coisas diferentes, valorizar o convívio das pessoas que estão ao seu lado, brincar, criar, fazer 

ARTE, divertir-se de forma diferente do virtual. Para isso separamos para você algumas sugestões. 

No 7º ano estudaremos muito o círculo e a circunferência de círculo. E aí veio a ideia de 

apresentar algumas formas de brincar com essa figura geométrica. Uma delas bem simples é a 

brincadeira ACERTE O ALVO!  

Comece desenhando o alvo no chão de casa, ou numa folha papel craft, num tecido velho 

ou mesmo na parede. Ele é formado é formado por seis circunferências de círculo. Para quem não 

sabe, a CIRCUNFERÊNCIA de círculo é a linha de contorno do CÍRCULO (que vem a ser a união 

da linha com o seu interior). Vamos precisar construir um compasso improvisado, unindo na ponta 

de uma corda ou linha um bastão, e na outra ponta, amarrar algo que possa riscar: lápis, giz, carvão, 

canetinha, etc.  Outra ideia é montar as cestas com baldes apoiadas em uma escada dobrável. 

Veja as imagens que seguem:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome:.................................................................................... Nº: ......... Turma: .................. 

 

 

 

 

COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO II  

Disciplina: Desenho – Coordenação: Profª. Andréa Corrêa  

7º Ano – Atividade quarentena – Data: ....... / ....... / 2020.  

Profªs: Andréia Corrêa, Claudia e Mariana. 

 

 

 

Nota: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguem alguns links das imagens se você quiser pesquisar mais:  

https://www.tempojunto.com/wp-content/uploads/2015/06/uma-brincadeira-diferente-acerte-o-balde.jpg 

https://www.tempojunto.com/wp-content/uploads/2017/02/acerte-o-alvo-com-esponja-molhada-capa.jpg 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSe0g_WuV-IXTz-

6iAiK4VDbR4eWgIG6al_14L7iEpSwML16J4h&usqp=CAU 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/MvfYSSGeWygC3qW3QwfSEh4dcYKet8MEhJ27CPkjGKQF1d2YA5XzCLznjA

OXr-PBK0FGBJnsLCuUKnwCMIQP5vt995kTivWaYZLEqe65fnqe2byozHyznUiyO4e97V0EJ425_ORhhiS86B0 

 

Em nossas aulas de Desenho, usaremos bastante o compasso. Ele é um instrumento usado 

para traçar circunferências de círculo e também para transportar medidas. A ponta seca, com uma 

ponta de metal parecendo uma agulha, deve ser colocada num ponto que será o centro da 

circunferência. A outra ponta, que possui um grafite ou outro objeto riscante, serve para traçar a 

figura desejada. A distância entre a ponta seca e o grafite, ou seja, a abertura entre as pontas do 

compasso, é chamada de RAIO. 

 

     

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

AGORA É A SUA VEZ! SIGA AS INSTRUÇÕES E MÃOS À OBRA! 

RAIO 
CENTRO 

COMPASSO 

PONTA SECA GRAFITE 

ABERTURA 

https://www.tempojunto.com/wp-content/uploads/2015/06/uma-brincadeira-diferente-acerte-o-balde.jpg
https://www.tempojunto.com/wp-content/uploads/2017/02/acerte-o-alvo-com-esponja-molhada-capa.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSe0g_WuV-IXTz-6iAiK4VDbR4eWgIG6al_14L7iEpSwML16J4h&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSe0g_WuV-IXTz-6iAiK4VDbR4eWgIG6al_14L7iEpSwML16J4h&usqp=CAU
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/MvfYSSGeWygC3qW3QwfSEh4dcYKet8MEhJ27CPkjGKQF1d2YA5XzCLznjAOXr-PBK0FGBJnsLCuUKnwCMIQP5vt995kTivWaYZLEqe65fnqe2byozHyznUiyO4e97V0EJ425_ORhhiS86B0
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/MvfYSSGeWygC3qW3QwfSEh4dcYKet8MEhJ27CPkjGKQF1d2YA5XzCLznjAOXr-PBK0FGBJnsLCuUKnwCMIQP5vt995kTivWaYZLEqe65fnqe2byozHyznUiyO4e97V0EJ425_ORhhiS86B0
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INSTRUÇÕES (para brincar no chão): 

1- Marque um ponto que será o meio do alvo, ou seja, o centro da circunferência;  

2- Coloque o bastão (ponta seca) fixo no centro e trace a menor circunferência com raio 

medindo 15 cm e depois variando o tamanho da corda, passando para 45 cm, 75 cm, 105 

cm, 135 cm e 165 cm por último; 

3- Em cada faixa do círculo coloque uma pontuação diferente, variando entre 50, a do centro, 

e 5 a maior faixa; 

4- Prepare pequenos saquinhos de areia, de cores diferentes, conforme o número de jogadores 

ou em equipe, para atirar ao alvo; 

5- Estabeleça a distância de onde serão atirados os saquinhos. E aí é só começar a brincar!  

 

Atividade acima adaptada de atividade proposta no livro Desenho Geométrico: ideias e imagens, 

p. 26, volume 1/ Sônia Maria Gonçalves Jorge. – 4 ed. Reform. _ São Paulo: Saraiva, 2008)  

 

INSTRUÇÕES (para brincar na parede): 

1- Marque um ponto que será o meio do alvo, ou seja, o centro da circunferência;  

2- Coloque o bastão (ponta seca) fixo no centro e trace a menor circunferência com raio 

medindo 15 cm e depois variando o tamanho da corda, passando para 45 cm, 75 cm, 105 

cm, 135 cm e 165 cm por último; 

3- Em cada faixa do círculo coloque uma pontuação diferente, variando entre 50, a do centro, 

e 5 a maior faixa; 

4- Prepare uma esponja ou pano velho e uma bacia ou pote com água para atirar ao alvo; 

5- Estabeleça a distância de onde serão atirados os saquinhos. E aí é só começar a brincar!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se quiserem aprender outras formas de construir compassos diferentes, além de diversas 

propostas de desenho geométrico e desenho artístico acesse o link abaixo e confira.: 

https://youtu.be/szrg8UQXfEc 

MODELO: 

https://youtu.be/szrg8UQXfEc

