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Título: Direita, esquerda 

Duração estimada: 2 semanas 

Referência ao livro do aluno: Unidade 5 

Introdução 

Um dos objetivos gerais do ensino de Geometria na escola básica é despertar nos alunos a 

curiosidade, o interesse e a percepção para um mundo pleno de beleza e rico em formas, modelos e 

movimentos, permitindo-lhes descrever a realidade de modo mais organizado. 

Uma das vias de trabalho da Geometria nos anos inciais é a exploração do senso espacial por 

meio de atividades de localização, movimentação e representação do espaço. A organização do es-

quema corporal por meio do conhecimento, pelo aluno, de seu próprio corpo, o desenvolvimento da 

lateralidade e a coordenação visomotora são fundamentais para o desenvolvimento do senso espacial. 

No contexto familiar e na escola, desde a educação infantil, o espaço egocêntrico, inicial da criança, é 

substituído aos poucos por outro, no qual ela começa a perceber as relações de seu corpo com o 

mundo exterior. Os gestos e os movimentos com o próprio corpo auxiliam no desenvolvimento da 

percepção, na orientação da movimentação e na representação do espaço. 

Objetivos de aprendizagem 

• Desenvolver lateralidade. 

• Descrever a localização de uma pessoa a partir de um ponto de referência, utilizando os 
termos à direita e à esquerda. 

Objetivos de conhecimento e Habilidades (BNCC) 

• Localização de objetos e de pessoas no espaço, utilizando diversos pontos de referência e 
vocabulário apropriado 

(EF01MA11) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço em relação à sua 
própria posição, utilizando termos como à direita, à esquerda, em frente, atrás. 

(EF01MA12) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço segundo um dado 
ponto de referência, compreendendo que, para a utilização de termos que se referem à 
posição, como direita, esquerda, em cima, em baixo, é necessário explicitar-se o referen-
cial. 

Material necessário 

Folhas de papel, lápis de cor, fitas de duas cores diferentes (amarela e azul, por exemplo), 

barbante, prendedores (dois por aluno), cartolina.  
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Desenvolvimento 

Essa sequência é formada por 4 etapas que se complementam. O referencial usado para a 

identificação da lateralidade é o próprio aluno. Nas atividades que envolvem registros gráficos, consi-

deramos como referencial a posição do aluno como leitor, de frente para a página. 

Etapa 1: “Cabeça, ombro, joelho e pé”  

Duração prevista: 2 aulas 

Organização: coletiva 

1. Inicie a aula perguntando aos alunos se eles sabem qual é a mão esquerda e qual é a mão direita. 
Peça que levantem a mão esquerda e, depois, a direita. Verifique se há alunos ambidestros, ou 
seja, que têm a mesma habilidade com ambas as mãos. 

2. Proponha uma brincadeira. Incialmente, identifique com fitas de cores diferentes a mão esquerda 
e direita de cada aluno; por exemplo, uma fita azul no pulso esquerdo e uma fita amarela no pulso 
direito. As cores devem ser iguais para todos, ou seja, tanto os alunos canhotos quanto os destros 
devem ter a fita azul no pulso esquerdo e a fita amarela no pulso direito.  

3. Apresente a brincadeira “Cabeça, ombro, joelho e pé” e cante com a turma a música, pedindo 
que eles façam os movimentos de encostar as mãos na parte do corpo citada na letra. 

 

Cabeça, ombro, joelho e pé 

Joelho e pé 

Cabeça, ombro, joelho e pé 

Joelho e pé 

Olhos, ouvidos, boca e nariz 

Cabeça, ombro, joelho e pé 

Joelho e pé 

Parlenda popular. 

4. Na primeira vez que cantar, peça aos alunos que façam os movimentos com as duas mãos ao 
mesmo tempo. Na segunda vez, combine com eles que os movimentos deverão ser realizados 
apenas com uma das mãos (por exemplo, com a mão direita, que está com a fita amarela) e o 
“lado” correspondente do corpo, deixando a outra mão para trás do corpo. Na terceira vez, defina 
que os movimentos deverão ser feitos com a outra mão.  

Ao final da brincadeira, peça aos alunos que falem sobre ela: se gostaram ou não de brincar, 

se sentiram dificuldade na execução dos movimentos, etc. 
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Etapa 2: Desenhando com as duas mãos 

Duração prevista: 2 aulas 

Organização: coletiva 

1. Relembre a brincadeira “Cabeça, ombro, joelho e pé” e proponha aos alunos que façam dois de-
senhos livres e, para isso, entregue duas folhas de papel para cada aluno. Eles deverão fazer um 
desenho com uma das mãos (a direita, por exemplo) em uma das folhas e um desenho com a mão 
esquerda na outra. 

2. Incentive os alunos a compor os desenhos fazendo colagens, por exemplo. Peça aos alunos que 
escrevam o nome em suas produções e recolha-as: elas serão retomadas na próxima etapa.  

3. Convide os alunos a falar sobre a experiência de fazer desenhos com a mão direita e com a mão 
esquerda.  

 

Etapa 3: Destros, canhotos e ambidestros 

Duração prevista: 1 aula 

Organização: coletiva 

1. Prepare dois varais de barbante na sala, com altura adequada para que os alunos consigam pren-
der seus desenhos.  

2. Organize os alunos em roda e entregue a eles os desenhos realizados na etapa anterior. Peça que 
identifiquem qual desenho fizeram com a mão esquerda e qual fizeram com a mão direita. Incen-
tive-os a falar qual foi o desenho de que eles gostaram mais de fazer e a comentar o que sentiram 
ao desenhar com a mão de menor predominância.  

3. Entregue dois prendedores para cada aluno e diga a eles que deverão prender os desenhos feitos 
com a mão esquerda em um varal e os desenhos feitos com a mão direita em outro varal.  

4. Converse com a turma dizendo que existem pessoas que têm mais facilidade em utilizar a mão 
esquerda para realizar a maior parte de suas atividades e essas pessoas são chamadas de canho-
tas; já outras pessoas têm mais facilidade em realizar a maior parte de suas atividades com a mão 
direita, e elas são chamadas de destras. Comente também que há pessoas ambidestras, isto é, 
que realizam com facilidade as mesmas atividades com as duas mãos.   

5. No final da aula, pergunte aos alunos como eles se classificam: como destros, canhotos ou ambi-
destros. Converse com a turma sobre o respeito às diferenças – no caso, a predominância, em 
cada pessoa, de um dos “lados” do corpo.  
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Etapa 4: Brincadeira – Passa a bola 

1. Organize os alunos sentados formando uma roda em uma quadra ou em outra área livre da escola. 
Providencie uma bola. 

2. Convide os alunos para brincar de Passa a bola. Entregue a bola para uma das crianças da roda e 
apresente as regras da brincadeira. 

• Após um sinal de apito, a criança que estiver com a bola deve passá-la para a criança que 
está à sua direita; a criança que recebeu a bola também deve passá-la para a criança que 
está à sua direita, e assim sucessivamente. 

• Após outro sinal de apito, a criança que estiver com a bola deve passá-la para a criança 
que está à sua esquerda; a criança que recebeu a bola também deve passá-la para a criança 
que está à sua esquerda, e assim sucessivamente. 

• A brincadeira continua alternando-se a ordem dos apitos, passar a bola para quem está à 
direita e para quem está à esquerda. 

• A criança que errar o movimento sai da roda.  

3. Combine com os alunos quando a brincadeira poderá ser encerrada. 

 

Acompanhamento de aprendizagem 

Durante a realização das atividades propostas, verifique como os alunos interagem e como 

respondem aos questionamentos propostos; verifique também se respondem corretamente aos co-

mandos durante a brincadeira “Cabeça, ombro, joelho e pés”, dando atenção especial aos alunos que 

apresentarem maior dificuldade na execução dos movimentos. Procure fazer anotações sobre o en-

volvimento da turma e o desempenho individual nas atividades. 

  

Duração prevista: 2 aulas 

Organização: coletiva, em roda 
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Questões 

1. Observe o menino: repare que ele está de costas para você. Desenhe uma bola na mão direita do 
menino. 

Mouses Sagiorato/Arquivo da Editora 

 

2. Desenhe o contorno de sua mão esquerda. 

 

Gabarito 

1. O aluno deverá desenhar a bola na mesma mão do relógio. 

 


