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Título: Frente, atrás, esquerda, direita, dentro, fora, 

em cima e embaixo 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

A fim de desenvolver a percepção e a lateralidade, os alunos são estimulados a localizar obje-

tos na sala de aula, considerando referenciais espaciais. Gradativamente, o pensamento espacial vai 

sendo melhor elaborado, por meio do exercício de localização. 

Objetivos de aprendizagem 

Objeto de conhecimento: Pontos de referência. 

(EF01GE09) Elaborar e utilizar mapas simples para localizar elementos do local de vivência, 

considerando referenciais espaciais (frente e atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo, dentro e 

fora) e tendo o corpo como referência. 

Recursos e materiais necessários  

Lousa, giz (ou caneta para quadro), caderno, lápis, lápis de cor, papel A4, bexigas. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula  

Referência do livro do aluno: unidade 2 

Organização dos alunos: disponha-os na frente da sala, em pé, de costas para a lousa, olhando para as cadeiras 
enfileiradas regularmente na sala. 

Esta aula tem o propósito de estimular os alunos a localizar elementos na sala de aula, consi-

derando referenciais espaciais (frente e atrás, esquerda e direita). 

1ª atividade: 

Espalhe as bexigas vazias em diferentes locais da sala. 

Os alunos deverão estar organizados em pé em duas fileiras à frente da lousa. 

Oriente-os para que encontrem a bexiga seguindo as suas orientações. 

Para um aluno por vez, indique a localização da bexiga considerando os referenciais frente e 

atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo. 
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Exemplo de orientação: Carolina – que está em pé na fila em frente à lousa: vá em frente por 

duas cadeiras e vire à esquerda, siga em frente por três cadeiras e pegue a bexiga que está embaixo 

da cadeira. 

Para melhor organização, os alunos que já tiverem encontrado sua bexiga farão uma nova fi-

la, em pé, ao fundo da sala. Após todos terem encontrado uma bexiga, eles poderão sentar em seus 

lugares. 

2ª atividade: 

Com os alunos sentados, solicite que, do ponto de vista em que estão, eles desenhem e es-

crevam o que veem, utilizando o papel sulfite A4 e lápis de cor.  

Ao fim das atividades, os alunos poderão encher as bexigas e brincar. 

Aula 2 

Duração: uma hora-aula  

Referência do livro do aluno: unidade 2 

Organização dos alunos: disponha-os com as carteiras afastadas, formando um espaço livre. 

1ª atividade:  

Com base em uma adaptação da brincadeira “Nós quatro”, busca-se desenvolver a laterali-

dade e a habilidade de localização de objetos, considerando alguns referenciais espaciais (frente, 

esquerda, direita, por cima e por baixo). 

Afaste as cadeiras para que a sala de aula fique com um espaço livre. 

Apresente a atividade da aula, explicando que farão inicialmente uma brincadeira em pé. 

Pergunte-lhes se conhecem a brincadeira “Nós quatro”. Caso alguém conheça, deixe que o 

aluno explique as regras como as conhece. Em seguida, apresente as regras da brincadeira que será 

realizada. 

A brincadeira será feita em grupos de quatro alunos. Os grupos deverão se posicionar em pé, 

formando duas duplas, um olhando para o outro, como os lados de um quadrado, de modo que, se 

cada aluno der as mãos ao que está na sua frente, os braços dos alunos formem uma cruz. Abaixo, a 

cantiga com orientações da brincadeira: 

 

Nós (cada aluno bate palmas sozinho) quatro (o aluno bate cada palma com um dos colegas 

ao lado, abrindo os braços) 

Eu (cada aluno bate palmas sozinho) com ela/ele (o aluno bate as duas palmas com um dos 

colegas ao lado) 
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Eu (cada aluno bate palmas sozinho) sem ela/ele (o aluno bate as duas palmas com o outro 

aluno que está ao lado) 

Nós (cada aluno bate palmas sozinho) por cima (o aluno bate as duas palmas por cima com o 

colega da frente) 

Nós (cada aluno bate palmas sozinho) por baixo (o aluno bate as duas palmas por baixo com 

o colega da frente) 

 

Note que cada dupla de alunos que se posiciona de frente deve intercalar, entre si, os lados 

para os quais viram nos versos “com ela/ele” e “sem ela/ele”, e também deve intercalar, com a outra 

dupla, os versos “por cima” e “por baixo”, de modo que, ao bater palmas com o colega da frente, 

uma das duplas bata as mãos por cima ao mesmo tempo que a outra dupla bate as mãos por baixo.  

2ª atividade: 

Realize a brincadeira algumas vezes, até que os alunos se familiarizem com os movimentos. 

Em seguida, adicione uma nova regra: a brincadeira será repetida, mas agora um grupo por vez, 

enquanto o restante dos colegas observa. O professor, então, em um momento da brincadeira, dará 

a ordem “Estátua!”. Os alunos deverão parar na posição em que estão. Pergunte, então, a um dos 

alunos que estão assistindo à brincadeira, para qual posição está virado cada um dos colegas. Realize 

as instruções com um grupo por vez, parando em momentos diversos da brincadeira para que os 

alunos possam reconhecer todas as posições possíveis. 

3ª atividade: 

Solicite que os alunos retornem e sentem-se em seus lugares, após arrumar as cadeiras. Pro-

ponha que façam um registro no caderno sobre a brincadeira, escrevendo e desenhando: Quem 

estava à sua frente? Quem estava do seu lado direito? Quem estava do seu lado esquerdo? 
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Aferição de aprendizagem 

As aulas desta sequência didática têm o objetivo de desenvolver a lateralidade e a capacida-

de de localização de objetos. Na aula 1, buscou-se estimular os alunos a localizar um objeto na sala 

de aula (a bexiga), considerando referenciais espaciais (frente e atrás, esquerda e direita). Desse 

modo, avalie a aprendizagem considerando o desempenho para localizar a bexiga. Verifique se o 

aluno foi capaz de seguir corretamente as orientações indicadas. 

No mesmo sentido, a aula 2 propõe o desenvolvimento da habilidade com base em uma 

brincadeira com cantiga, seguida de um registro no caderno. Avalie o desempenho do aluno na 

brincadeira, verificando se foi capaz de fazer os movimentos necessários de acordo com o ritmo e a 

orientação da cantiga. Avalie se o registro no caderno correspondeu à forma como os alunos esta-

vam organizados para a brincadeira em sala. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Observe o lugar onde você está na sala de aula. 

a) O que há em cima da sua mesa?  

b) O que há dentro do seu estojo?  

2. Considerando o ponto onde você se encontra: 

a) onde está a lousa?  

b) onde está a porta da sala? 

Gabarito das questões 

1. Respostas pessoais. 

2. Respostas pessoais. 


