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Título: Localização espacial 

Duração estimada: 2 semanas 

Referência ao livro do aluno: Unidade 8 

Introdução 

Esta sequência didática explora a habilidade de localização espacial a partir de um contexto 

muito próximo da vivência escolar: o espaço da sala de aula. No decorrer de 3 etapas, os alunos serão 

convidados a refletir sobre a importância da identificação de pontos de referência para determinar a 

localização de pessoas e objetos no espaço. 

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar a localização de pessoas (alunos e professor) em sala de aula de acordo com 
diferentes referenciais. 

Objetos de conhecimento e Habilidades (BNCC) 

• Localização e movimentação de pessoas e objetos no espaço, segundo pontos de referên-
cia, e indicação de mudanças de direção e sentido 

(EF02MA12) Identificar e registrar, em linguagem verbal ou não verbal, a localização e os 
deslocamentos de pessoas e de objetos no espaço, considerando mais de um ponto de 
referência, e indicar as mudanças de direção e de sentido. 

Material necessário 

Folhas de papel sulfite, cartolina, materiais para construção de maquetes da sala de aula. 

Desenvolvimento  

Etapa 1: Minha posição na sala de aula 

Duração prevista: 2 aulas  

Organização dos alunos: individual 
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1. Organize os alunos em fileiras. Em seguida, peça que cada aluno descreva sua localização na sala 
de acordo com o colega que está sentado à frente, atrás, à direita e à esquerda, quando houver.  
Por exemplo:  
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Nessa situação, Ana poderia falar: 

• Eu estou sentada entre Luciana e João. 

• Eu estou sentada atrás de Bernadete. 

• Eu estou sentada à frente de Leonardo. 

• Eu estou sentada à esquerda de João e à direita de Luciana. 

2. Entregue uma folha em branco para cada aluno e peça que façam um desenho que represente a 
localização dele em relação ao colega que está sentado à frente, atrás, à direita e à esquerda, 
quando houver. Ao final, exponha os desenhos dos alunos. 
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Etapa 2: Onde devo me sentar? 

Duração prevista: 2 aulas  

Organização dos alunos: individual ou em duplas 

 

1. Organize previamente as carteiras da sala de aula em duplas, antes da entrada dos alunos. Em 
seguida, prepare um cartaz com a representação das carteiras e escreva o nome dos alunos como 
preferir, como no exemplo: 
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2. Ao entrar na sala de aula, oriente os alunos a identificar sua posição na representação das cartei-
ras no cartaz e sentar-se conforme indicação. 

3. No decorrer do ano, organize os alunos em diferentes disposições conforme os objetivos de cada 
proposta a ser desenvolvida: individual, em grupos de 4, no formato em U, entre outros. Para 
cada disposição selecionada é possível organizar os alunos previamente e registrar seus nomes 
nas representações.  
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Etapa 3: Organizando as carteiras do nosso jeito  

Duração prevista: 3 aulas  

Organização dos alunos: em grupos de 4 alunos 

Esta etapa da sequência didática visa a construção de uma maquete que represente o espaço 

da sala de aula dos alunos.  

1. Apresente a proposta para os alunos e convide-os a citar exemplos de materiais que possam servir 
para representar carteiras, cadeiras, mesas do professor, entre outros. Eles podem trazer alguns 
desses materiais de casa, como caixa de fósforo para representar as carteiras, caixa de sapato 
para representar a sala e tampinha de garrafa plástica para representar o lixo.  

2. No dia combinado para a construção da maquete, separe os materiais e organize os alunos em 
grupos. Em seguida, proponha que cada um crie uma maquete que represente a organização das 
carteiras como gostariam. Peça que representem as carteiras e escrevam o nome dos alunos da 
maneira como eles quiserem organizá-los.  

3. Ao final, peça a cada grupo que mostre sua produção aos demais colegas e explique a organização 
feita para as carteiras, bem como a disposição dos alunos.   

 

Acompanhamento da aprendizagem 

Durante a realização desta sequência, fique atento ao envolvimento e à participação de todos 

os alunos. Incentive-os a trocar e negociar ideias para a construção das maquetes. Propomos duas 

questões finais. 

Questões 

1. Pedro, Mariana e Raimundo estão sentados nas carteiras organizadas como mostra o desenho 
abaixo. Pedro está sentado à direita de Mariana e à esquerda de Raimundo. Escreva o nome de 
cada aluno de acordo com a posição em relação aos outros colegas. 
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2. Hoje, os alunos da turma de Beatriz se sentarão em fileiras. Beatriz deverá se sentar: à frente de 
Joana, atrás de Rodolfo, à direita de Camila e à esquerda de Rafael. Escreva o nome desses alunos 
conforme sua posição em relação a Beatriz.  
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Gabarito das questões 

1.  

 
2.  

 


