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Título: Representação − diferentes maneiras de ver o 

mundo 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Reconhecer que os referenciais espaciais mudam de acordo com a posição do próprio corpo é 

uma das principais habilidades a desenvolver no aluno durante os anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Esta sequência pretende trabalhar esses referenciais e as diferentes maneiras de observar um objeto, 

propondo atividades coletivas, individuais e de representação por meio de desenhos, para treinar a 

percepção das visões vertical, oblíqua e frontal e dos referenciais espaciais (frente, atrás, em cima, 

embaixo, direita e esquerda). 

Objetivos de aprendizagem 

Objeto de conhecimento: Localização, orientação e representação espacial. 

(EF02GE10) Aplicar princípios de localização e posição de objetos (referenciais espaciais como 

frente e atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo, dentro e fora), por meio de representações 

espaciais da sala de aula e da escola. 

Recursos e materiais necessários  

Revistas, jornais, encartes de imobiliárias e de supermercado para recortes, tesoura sem 

ponta, cola, papel kraft, lápis, borracha, canetas hidrográficas coloridas, cadeira, caderno. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 1 

Organização dos alunos: no pátio da escola, forme um círculo com todos os alunos. 

1ª atividade:  

Inicie a aula explorando as noções de lateralidade dos alunos. Peça que formem uma fila e que 

andem um atrás do outro até o pátio. No local escolhido, oriente-os a formar um círculo, com um aluno 

ao lado do outro. Inicie uma brincadeira em que todos precisam imaginar que estão com um sabonete 

na mão e devem seguir os comandos dados pelo professor.  
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• Esfregue a parte de cima da sua cabeça. 

• Esfregue o braço direito. 

• Esfregue a parte da frente do seu corpo. 

• Esfregue a parte de trás do pescoço. 

Peça que os alunos troquem o “sabonete” pela “toalha”, “enxugando” o corpo de acordo com 

o comando. 

• Enxugue a parte de trás da cabeça 

• Enxugue o pé esquerdo.  

• Enxugue a mão direita. 

• Enxugue a parte da frente da sua perna.    

Ao final da brincadeira, troque ideias com os alunos sobre a noção de frente, atrás, em cima, 

embaixo, direita e esquerda.  

2ª atividade: 

Ainda com toda a turma em círculo, coloque uma cadeira no centro e questione os alunos 

sobre o que estão vendo. Depois, pergunte a dois alunos que estejam no círculo, um à frente do outro, 

que parte da cadeira eles estão vendo: parte de trás ou da frente? Convide um aluno para ficar bem 

próximo do encosto da cadeira e olhar para baixo para visualizar a cadeira de outra forma. Chame 

outro aluno para sentar-se no chão, observando a lateral na cadeira. Depois questione: Será que todos 

viram o mesmo objeto? Mas será que todos enxergaram o mesmo lado da cadeira? O que podemos 

concluir com essas observações? Permita que os alunos expressem suas ideias e levantem hipóteses 

sobre as diferentes visões de um mesmo objeto. Oriente-os a chegar à seguinte conclusão: de acordo 

com a posição do nosso corpo, podemos enxergar os objetos ao nosso redor de diferentes maneiras. 

Aula 2 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 1 

Organização dos alunos: em sala, forme grupos de cinco alunos para que, ao realizarem a atividade de montagem de 
um cartaz, todos tenham a oportunidade de participar da elaboração e apresentação. 

1ª atividade:  

Organize os alunos em grupos de cinco. Distribua revistas, jornais, encartes de imobiliária e de 

supermercado e peça que os alunos procurem, recortem e colem, em papel kraft, figuras de objetos 

que tenham sido retratados de cima e de lado (visão oblíqua), de cima para baixo (visão vertical) e de 

frente (visão frontal). As imagens devem ser organizadas em três colunas, uma para cada ponto de 

vista. 
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2ª atividade: 

Solicite que os grupos apresentem seus cartazes para a sala. 

Após a apresentação de todos os grupos, os cartazes poderão ficar expostos na parede de fora 

da sala de aula. 

Aula 3 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 1 

Organização dos alunos: em sala de aula, com as carteiras enfileiradas, para que, no segundo momento da atividade, os 
alunos possam usar seus conhecimentos sobre referenciais espaciais para trocar os cadernos. 

1ª atividade: 

Solicite aos alunos que escolham um objeto da sala de aula. Pode ser a borracha, o estojo, o 

lápis, a mochila, ou até o mobiliário, como cadeiras, mesas e armários.  

Peça que desenhem esse objeto, no caderno, nos três tipos de visão estudados: de cima para 

baixo (visão vertical), de cima e de lado (visão oblíqua) e de frente (visão frontal). A intenção é que os 

alunos desenhem sem identificar, por meio da escrita, cada uma das visões. Oriente os alunos a deixar 

um espaço embaixo de cada desenho. 

2ª atividade: 

Quando todos os alunos terminarem, proponha uma brincadeira para trocar os cadernos entre 

eles. Para a troca dos cadernos, dê as seguintes instruções: 

• Passe seu caderno para o colega que está à sua frente. (O primeiro da fila leva seu caderno 
para o último da fila.)  

• Agora passe o caderno que você recebeu para o aluno que está à sua direita. (O aluno que 
estiver do lado da parede leva seu caderno ao amigo da mesma linha, mas que esteja na 
outra parede da sala de aula.)  

• Passe o caderno que você recebeu para o colega que está atrás de você. (O aluno que está 
na última carteira leva o caderno para o primeiro da fila.)  

Após todos terem trocado os cadernos, peça que cada aluno escreva, no caderno do colega, o 

nome do objeto e o tipo de visão utilizada.  
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Aferição de aprendizagem 

A proposta é que os alunos sejam acompanhados de perto pelo professor para que a aprendi-

zagem possa ser aferida de forma contínua, sempre com o enfoque nas habilidades trabalhadas. As 

atividades e os trabalhos que foram produzidos poderão servir como critério de aferição de aprendi-

zagem, ao verificar, na primeira aula, se os alunos tiveram dificuldade de compreender os referenciais 

espaciais e de lateralidade (frente, atrás, em cima, embaixo, direita e esquerda). Avalie, também, ao 

longo da segunda e da terceira aula, se os alunos conseguiram representar objetos nos três tipos de 

visão (frontal, vertical e oblíqua) e se tiveram dificuldade em entender os pontos de vista associados a 

esses três tipos de visão. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Responda qual é a visão associada a cada situação: 

a) Fiquei parado olhando para o meu pé 

b) Miguel olhou pela janela do avião e avistou a praia. 

c) Vovó olhou para o espelho na parede para pentear os cabelos 

2. Observe os crachás de uma turma do 2º ano e responda: 

 

 

 

 

Qual nome está... 

a) à direita do nome do DAVI?  

b) à esquerda do nome da MARI?  

c) embaixo do nome do IAN?  

d) em cima do nome do LUCA? 

Gabarito das questões 

1. a) vertical; b) oblíqua; c) frontal 

2. a) Ian; b)Vivi; c)Lia; d)Léo 

 

LÉO EVA CÉLIA 

LUCA DAVI IAN 

VIVI MARI LIA 


