
 

 

Material Digital do Professor 

Matemática – 4º ano 

3º bimestre – Sequência didática 2 

Título: Mapas e percursos 

Duração estimada: 1 semana 

Referência ao livro do aluno: Unidade 7 

Introdução 

Esta sequência didática explora uma das vias de trabalho com a Geometria nos anos iniciais da 

escola básica: a exploração do espaço por meio do desenvolvimento de habilidades relacionadas à 

orientação e localização no espaço e a movimentação, organização e representação do espaço. 

Objetivos de aprendizagem 

Ler e interpretar mapas de uma região (entorno da escola). 

Objetos de conhecimento e Habilidades (BNCC) 

• Localização e movimentação: pontos de referência, direção e sentido 

• Paralelismo e perpendicularismo 

(EF04MA16) Descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço, 
por meio de malhas quadriculadas e representações como desenhos, mapas, planta baixa 
e croquis, empregando termos como direita e esquerda, mudanças de direção e sentido, 
intersecção, transversais, paralelas e perpendiculares. 

Material necessário 

Mapa da região da escola, cartolina ou papel pardo, papel sulfite. 

Desenvolvimento 

Etapa 1: Qual é a localização de minha escola? 

Duração prevista: 2 aulas 

Organização dos alunos: coletiva e individual 

1. Providencie um mapa da região da escola que deve ser suficientemente grande para que todos 
possam vê-lo ou uma cópia do mapa para cada aluno. Deixe que, inicialmente, explorem o mapa 
e solicite que tentem reconhecer, por exemplo, espaços de lazer ou pontos de referência que 
possam ajudá-los a se localizar. Finalmente, peça aos alunos que identifiquem a escola no mapa. 

2. Em seguida, proponha aos alunos que, juntos, façam a representação do entorno da escola em 
uma cartolina ou folha de papel pardo, como se fosse um mapa. Durante ou após a elaboração 
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do esboço do mapa, disponibilize papel sulfite para que cada aluno reproduza o mapa e cole-o no 
próprio caderno. 

3. Inicie a elaboração do mapa do entorno pelo desenho do prédio da escola. Questione em que 
posição a escola deve ser representada no quarteirão. Em seguida, chame a atenção para os quar-
teirões ao redor ou para o modo como o espaço está organizado na localidade. Incentive os alunos 
a identificarem pontos que poderiam servir de referência para a localização de uma pessoa que 
fosse ler esse mapa, como prédios, praças, estabelecimentos comerciais, entre outros. 

4. Finalizado o desenho do entorno, os alunos podem reproduzi-lo nas folhas que receberam, caso 
não tenham feito concomitantemente com o professor. Eles poderão colorir e dar um título à 
representação do entorno da sala. Caminhe pela sala certificando-se de que todos puderam fazer 
o mapa de maneira adequada. O desenho pode ser colado no caderno para que possam consultá- 
-lo posteriormente ou usá-lo como referência para a construção de outras representações gráfi-
cas. 

 

Etapa 2: Descrição de deslocamentos 

Duração prevista: 1 aula 

Organização dos alunos: em dupla 

1. Faça uma cópia, para cada aluno, do mapa de um lugar selecionado previamente. Esse lugar pode 
ser familiar aos alunos ou, então, escolhido a partir de uma votação a respeito de um lugar que a 
turma gostaria de conhecer. Tenha o mapa em tamanho grande para afixá-lo no quadro ou, se 
possível, projetá-lo. 

2. Comece a explorar o mapa pedindo aos alunos que identifiquem possíveis pontos de referência 
que os ajudariam a se localizar. Em seguida, faça alguns questionamentos, como:  

• Descreva duas ruas ou trechos de ruas que, pelo mapa, parecem ser paralelas. Identifique 
e descreva duas ruas que sejam transversais à Rua X. Como você pode descrever a locali-
zação de determinado edifício ou estabelecimento comercial? 

3. Proponha aos alunos que, em duplas, descrevam o deslocamento de uma pessoa de determinado 
lugar a outro, considerando pontos de referência e o uso de termos como “à direita”, “à es-
querda”, “paralela”, “transversal”. Por exemplo: Ana saiu de casa e foi até a casa de sua amiga 
Paula. Ana saiu a pé pelo portão de sua casa, virou à direita, seguiu em frente até o primeiro 
cruzamento, virou à esquerda e caminhou pela Rua...”. As duplas devem escrever o percurso feito 
e, ao final, apresentá-lo aos demais colegas da turma. 

 

Acompanhamento da aprendizagem 

Observe o envolvimento dos alunos durante a atividade e as respostas deles às proposições 

feitas. Avalie as habilidades de descrição de deslocamentos de pessoas no espaço por meio da leitura 

e interpretação de mapas. 
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A seguir, sugerimos atividades para avaliação individual. 

Questões 

Observe a localização de algumas ruas do centro da cidade de São Paulo e faça o que se pede 

nas questões 1 e 2. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 
 

 

1. Escreva o nome de uma rua ou trecho de rua paralela à rua Santa Efigênia. 

2. Escreva o nome de uma rua transversal à rua dos Gusmões. 

 

Gabarito das questões 

1. Possíveis respostas: rua dos Andradas e rua do Triunfo. 

2. Possíveis respostas: rua Santa Efigênia, rua dos Andradas e rua do Triunfo. 


