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Orientação espacial: 1º ano de escolaridade 
 

Índice das Tarefas 
 

Designação Ideias e procedimentos a desenvolver Tempo previsível 
de exploração 

Tarefa 1: Cada 
qual no seu lugar 
 

‐ Usar o próprio corpo para desenvolver a orientação 
espacial, em particular, situando-se no espaço em 
relação aos outros.  

‐ Desenvolver e apropriar-se do sistema de referência 
esquerda-direita referido ao próprio corpo, num 
contexto de resolução de problemas. 

‐ - Resolver problemas em contexto. 

60 ou 30 + 30 
minutos. 

Tarefa 2: A Nini 
vai conhecer a 
casa 
 

‐ - Usar o próprio corpo para desenvolver a orientação 
espacial, em particular, situando-se no espaço em 
relação aos outros e aos objectos. 

‐ - Relacionar objectos segundo a sua posição no espaço. 

‐  - Desenvolver noções de orientação e movimento, 
percepcionando relações espaciais. 

‐ - Seleccionar e utilizar pontos de referência para 
descrever um trajecto. 

30 minutos 

Tarefa 3: Cartões 
gémeos 

‐ Desenvolver a orientação espacial, em particular, 
situando-se no espaço em relação aos outros e aos 
objectos; 

‐ - Descrever a posição relativa de objectos; 

‐ - Compreender e usar vocabulário posicional como: à 
esquerda, à direita, acima de, abaixo de, sobre, por cima 
de, por baixo de, atrás de, entre; 

‐ - Interpretar indicações dadas a partir de um 
determinado ponto de vista; 

‐ - Usar grelhas para localizar objectos. 

60 minutos 

Tarefa 4: Passo a 
passo 

‐ Especificar localizações e descrever relações espaciais; 

‐ - Dar e seguir instruções relacionadas com direcção, 
distância e localização; 

‐ - Criar representações para registar informação 
espacial; 

‐ - Realizar, representar e comparar diferentes percursos 
entre dois pontos indicados. 

60 minutos 

Tarefa 5: Um 
tesouro na nossa 
sala 

‐ - Criar, ler e desenhar representações bi-dimensionais 
de contextos tridimensionais, esboçando plantas 
simples. 

‐ - Usar vocabulário direccional na criação e 
interpretação de plantas. 

‐ - Seleccionar e utilizar pontos de referência e descrever 
a localização relativa de objectos no espaço. 

90 minutos 

 



(doc. de trabalho) 27/9/09 

Orientação espacial, 1º ano, tarefa 1 (AMB, AA, FP, JR, MP) (p. 1 de 6) 
 

 

Cada qual no seu lugar 

 

Formar grupos e descobrir qual é o lugar de cada menino no seu grupo, de acordo com 

cada uma das seguintes instruções: 

 

1) Um dos meninos fica virado de frente para todos os outros. 

 

2) Cada menino tem outro atrás de si. 

 

3) Cada menino deve ter um outro à sua direita.  

 

4) Cada menino deve ficar à frente de um menino mais alto ou da sua altura e o mais 

alto de todos não fica à frente de ninguém. 

 

5) Três dos meninos têm, cada um, um menino à sua esquerda. 

 

6) Dois dos meninos estão, cada um, entre outros dois. 
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Ideias disponíveis e em desenvolvimento 

- Vocabulário como à esquerda, à direita, atrás, à frente, de frente, entre. 

 

Ideias e procedimentos a desenvolver 

 - Usar o próprio corpo para desenvolver a orientação espacial, em particular, situando-se 

no espaço em relação aos outros.  

- Desenvolver e apropriar-se do sistema de referência esquerda-direita referido ao próprio 

corpo, num contexto de resolução de problemas. 

- Resolver problemas em contexto. 

 

Sugestões para exploração 

Esta tarefa é composta por seis instruções independentes umas das outras. Podem ser 

trabalhadas sequencialmente, na mesma aula, ou podem ser propostas separadamente, em 

aulas diferentes, mas não é conveniente apresentar apenas uma única instrução. 

O objectivo é desenvolver, nos alunos, por experimentação e partilha de ideias, a 

capacidade de usar o próprio corpo para se situarem no espaço em relação aos outros, 

utilizando vocabulário específico. 

Pode realizar-se no polivalente da escola, no ginásio, no pátio ou em qualquer outro espaço 

amplo, incluindo a sala de aula se afastadas as mesas e cadeiras. Os alunos são organizados 

em 4 grupos de 6 elementos cada (supondo que são 24 ao todo). Caso a turma tenha um 

número de alunos diferente de 24, o professor deve ajustar o texto das instruções ao 

número de elementos que forma cada um dos grupos. 

É importante considerar três momentos fundamentais: a introdução à tarefa, a realização e a 

discussão.  

Introdução. O professor pode começar por explicar aos alunos que cada grupo tem de se 

organizar de forma a obedecer à instrução por ele dada. No entanto, é importante salientar 

desde logo que deve existir, previamente, uma partilha e discussão de ideias no seio do 

grupo para que haja um acordo sobre como cumprir a instrução. Também é conveniente 

que fiquem claras algumas regras de funcionamento, como sejam, por exemplo, o tempo 
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que cada grupo tem para executar cada instrução e qual a forma de anunciar a sua 

conclusão. 

Realização. De seguida, o professor apresenta a mesma instrução a todos os grupos em 

simultâneo e é-lhes dado algum tempo de modo a que, em cada grupo, os alunos possam 

discuti-la entre si e chegar a uma decisão conjunta.  

Nestas idades é natural que surjam dificuldades no que se refere à organização interna do 

grupo, bem como à capacidade dos alunos se escutarem uns com os outros. O professor 

deve ter em conta estas dificuldades e preparar-se para lhes fazer face de modo a que não  

inviabilizem a realização da tarefa. Simultaneamente, podem aproveitar-se estas situações 

para ensinar aos alunos regras de funcionamento do trabalho em grupo bem como a 

importância de uma partilha respeitosa de ideias. 

Acrescentar uma componente de competição entre grupos com a atribuição de uma 

pontuação e/ou de uma penalização consoante o grupo cumpra, ou não, as regras, pode ser 

uma possibilidade a considerar. 

Discussão. O momento de discussão no grupo turma acontece no final da concretização de 

cada instrução. São, portanto, seis momentos. O professor pode começar por solicitar ao 

porta-voz de um dos grupos que apresente o raciocínio do seu grupo (podendo 

eventualmente ser ajudado pelo porta-voz de outro grupo com um resultado igual), para, de 

seguida, pedir aos outros alunos que intervenham apresentando argumentos que validem ou 

invalidem o que o grupo apresentou. É fundamental que o professor regule o tipo de 

argumentos usados pelos alunos, incentivando o uso de vocabulário específico e 

evidenciando incongruências ou contradições. Após exploração das várias soluções 

encontradas, caso não tenham ficado esgotadas todas as possibilidades de resolução, o 

professor pode, se assim entender pertinente, incentivar os alunos a encontrá-las dando-lhes 

pistas ou lançando questões orientadoras (nomeadamente nas instruções 5 e 6). É 

importante que, durante a discussão da tarefa, sejam feitos registos adequados, pois os 

registos têm, também, um papel essencial na sistematização e identificação das ideias fortes 

presentes na actividade realizada. O professor pode, por exemplo, ir escrevendo no quadro 

as palavras “à direita”, “à frente”, etc. que vão surgindo a propósito de cada instrução, ou 

pode criar um “quadro de memórias” da turma no qual essas palavras (que o professor pode 

trazer já previamente preparadas) vão sendo coladas durante a discussão do trabalho 

realizado pelos grupos. 
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Aconselha-se que a exploração das seis instruções da tarefa não ultrapasse os 60 minutos.   

 

Possíveis caminhos a seguir pelos alunos 

As instruções podem, intencionalmente, suscitar dúvidas, pelo que se recomenda que o 

professor analise as diferentes possibilidades de interpretação por parte dos alunos para 

cada uma das instruções.  

A primeira instrução é a mais simples. Pode acontecer que, ao ouvir a indicação do 

professor, algum aluno se lembre logo de avançar um ou dois passos e se vire de frente 

para o seu grupo sem contudo falar com os seus colegas. De facto, a instrução fica 

cumprida mas não foram respeitadas as regras de funcionamento definidas inicialmente. 

Assim sendo, o professor deve suscitar a discussão no seio do grupo de modo a que todos 

reflictam sobre o incumprimento de regras de funcionamento, e sobre a respectiva 

penalização caso assim tenha ficado estabelecido, bem como sobre o cumprimento, ou não, 

da instrução. Outras disposições podem, também, surgir: por exemplo, um dos alunos 

virado de frente para todos os outros estando os outros de costas para ele ou dispostos em 

círculo. De facto, a instrução apenas diz que um dos alunos deve estar virado de frente para 

os restantes, mas nada indica sobre a disposição espacial destes últimos.  

Na segunda instrução uma resolução natural é a disposição dos alunos em círculo, 

formando uma fila indiana, todos virados no mesmo sentido. Esta possibilidade está 

correcta mas existem outras, igualmente correctas, de obedecer à instrução: por exemplo, se 

os alunos se dispuserem em círculo, mas virados costas com costas ou face com face, cada 

um deles continua a ter outro atrás de si. Formar uma fila indiana em que todos estão 

virados no mesmo sentido, com excepção do último que está virado em sentido contrário, 

também obedece à instrução. Outras disposições podem ocorrer, algumas não correctas. 

Um exemplo destas últimas é os alunos disporem-se em fila indiana em que todos estão 

virados para o mesmo sentido mas sem formarem um círculo, pois aqui o último aluno da 

fila não terá outro atrás de si. É importante que os alunos reflictam sobre isto de modo a 

determinarem uma outra estratégia para resolverem o seu problema. 

A terceira instrução exige que cada menino tenha um outro, pelo menos, à sua direita. Para 

que o menino A tenha o menino B à sua direita e o menino B tenha o menino A à sua 

direita, basta que os dois estejam virados em sentidos opostos e unidos pelos seus braços 

direitos. Assim, se os meninos forem em número par, podem posicionar-se dois a dois. O 
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grupo também pode optar por não se dividir em subgrupos e os alunos posicionarem-se 

todos em fila lado a lado. Neste caso, quer se trate de um número par quer ímpar, para que 

a instrução seja cumprida há que respeitar uma determinada condição: os meninos que 

estão nos extremos têm de posicionar-se em sentidos contrários. Uma outra possibilidade é 

a disposição em círculo. Posicionados em círculo, não importa o sentido para onde cada 

qual está virado, para que cada um tenha algum outro à sua direita (será sempre o menino 

que estiver junto ao seu braço direito).  

Ao reflectirem sobre o que deve ser feito para respeitar a terceira instrução, os alunos, ao 

mesmo tempo que desenvolvem a orientação espacial tendo o próprio corpo como 

referência, têm oportunidade de experimentar uma primeira abordagem à noção do que é 

variável e do que deve manter-se fixo na procura das diferentes resoluções de um mesmo 

problema, ainda que não tenham disso consciência nem isso seja um objectivo explícito da 

tarefa. Outra mais valia é o desenvolvimento das aptidões para detectar regularidades e 

para generalizar: ao experimentar virar os meninos que compõem uma fila em vários 

sentidos e ao perceber que a instrução só é satisfeita se os meninos das extremidades 

estiverem virados em sentidos contrários, os alunos estão a detectar essa regularidade e a 

associá-la à resolução do problema. Da mesma forma, ao perceber que desde que obedeçam 

a essa condição, a instrução fica cumprida independentemente do número de meninos que 

compõem uma fila, os alunos estão a generalizar o resultado para um número qualquer de 

meninos.  

A quarta instrução introduz a noção de ordenação por ordem crescente e, 

subsequentemente, por ordem decrescente. Quando no grupo há alunos da mesma altura, 

trocar de posições esses meninos traduz-se, naturalmente, em soluções diferentes. O 

professor pode ainda introduzir variantes à tarefa, tais como, por exemplo, acrescentar ou 

definir com os alunos critérios como “de entre os que têm a mesma altura, à frente fica o 

mais velho”. Para respeitar esta instrução é necessário que os alunos se disponham numa 

fila indiana direccionados no mesmo sentido, ordenados do mais alto (que está atrás) até ao 

mais baixo (que está à frente). Porém, pode acontecer que os alunos se posicionem lado a 

lado formando duas “linhas” em que na primeira (a da frente) se posicionam os alunos mais 

baixos e na segunda (a de trás) os mais altos. Tal disposição não obedece à instrução, uma 

vez que três dos seis alunos (os da fila de trás) não estão à frente de um outro mais alto e, 

pela instrução, esta situação só pode ocorrer com um aluno (o mais alto de todos). À 

semelhança de outras instruções, os alunos podem ter tendência para se disporem em 
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círculo, ordenados de acordo com a instrução. Esta também não é uma solução aceitável, 

pois o mais alto tem um outro à sua frente se estiverem em círculo. 

A quinta instrução tem uma multiplicidade de soluções possíveis. Na verdade, basta três 

dos meninos do grupo para a satisfazer, sendo que os restantes podem assumir qualquer 

posição: três meninos em círculo têm sempre, cada um, um menino à sua esquerda; três 

meninos lado a lado, também, desde que os meninos das pontas estejam posicionados em  

sentidos contrários. É importante ressalvar que o facto de bastarem três dos meninos para 

termos a condição exigida satisfeita, não invalida que as soluções que envolvam mais 

meninos sejam igualmente correctas. Uma é, por exemplo, formar três pares separados, em 

que cada um dos pares tem os meninos voltados em sentidos opostos e unidos pelos 

respectivos braços esquerdos. Outra possibilidade pode ser colocar todos os meninos em 

círculo, ou seja, considerar as mesmas soluções que satisfazem a instrução 3, com a 

diferença de que tudo o que se referia ao braço direito se refere agora ao braço esquerdo. É 

importante deixar claro que o recíproco não é verdadeiro, já que nem todas as soluções que 

satisfazem a quinta instrução satisfazem a terceira. Uma vez mais, os alunos tomam 

contacto informal com ferramentas imprescindíveis ao desenvolvimento do raciocínio 

matemático, neste caso, a noção de correspondência num só sentido ou, recorrendo a 

termos mais técnicos, a operação lógica denominada condicionalização ou implicação 

material1. 

Também as possibilidades de concretização da sexta instrução obedecem a uma relação de 

inclusão. Se separarmos os seis elementos do grupo em dois subgrupos de 3 elementos cada 

e os dispusermos lado a lado em cada um desses subgrupos, teremos o menino do meio 

entre os outros dois e, portanto, teremos dois dos meninos entre outros dois. Não obstante, 

existem outras possibilidades, como sejam, por exemplo, a disposição em círculo ou a 

disposição dos seis meninos em fila. Nestas últimas, teremos mais do que apenas dois dos 

meninos entre outros dois, mas estaremos na mesma a concretizar correctamente a 

instrução dada, já que tendo três ou mais dos meninos entre outros dois, também se têm 

dois dos meninos, cada um deles, entre outros dois. 

 

                                                
1 Terminologia utilizada por Augusto Franco de Oliveira, no seu livro Lógica e Aritmética (1991), 
Edições Gradiva: Lisboa. 
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A Nini vai conhecer a casa 

 

A Nini anda à procura de uma casa para morar. Soube que o Sr. Botas alugava uma casa 

a bom preço (figura 1) e resolveu visitá-la. Ajuda a Nini a conhecer a casa dando-lhe as 

indicações necessárias para que possa saber onde estão localizadas as várias divisões.  

Figura 1: A Nini, que está de costas para a rua, visita a casa 

 

Material 

Enunciado da tarefa em suporte de papel; um por aluno.
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Ideias disponíveis e em desenvolvimento 

- Sistema de referência esquerda-direita e horizontal-vertical referido ao próprio corpo. 

- Vocabulário como: à esquerda, à direita, em cima, em baixo, atrás, entre, à frente, dentro, 

fora, antes e depois. 

 

Ideias e procedimentos a desenvolver 

- Usar o próprio corpo para desenvolver a orientação espacial, em particular, situando-se no 

espaço em relação aos outros e aos objectos. 

- Relacionar objectos segundo a sua posição no espaço. 

 - Desenvolver noções de orientação e movimento, percepcionando relações espaciais. 

- Seleccionar e utilizar pontos de referência para descrever um trajecto. 

 

Sugestões para exploração 

Esta tarefa surge no seguimento da intitulada Cada qual no seu lugar cujo foco é a 

utilização do próprio corpo para se situar no espaço em relação aos outros. Acrescenta, 

numa perspectiva de trajectória de aprendizagem, a utilização de pontos de referência 

distintos do próprio corpo e a descrição relativa de pessoas ou objectos no espaço. 

A tarefa pode começar por ser apresentada oralmente a partir de uma imagem afixada 

no quadro. Sugere-se que, em seguida, os alunos resolvam a tarefa individualmente 

havendo, posteriormente, uma partilha e discussão de possíveis resoluções. As respostas 

dos alunos podem também ser orais, desde que acompanhadas por registos no quadro ou 

noutro espaço criado para o efeito, de modo a evidenciar e resumir as principais ideias 

em jogo.  

Esta tarefa pode ainda ser explorada em articulação com a Língua Portuguesa, 

sugerindo, por exemplo, aos alunos, que simulem possíveis diálogos. Para além de 

ajudar a Nini a conhecer a casa, os alunos podem dramatizar a situação assumindo-se 

como um dos protagonistas: o senhor que mostra a casa e tem interesse em que ela seja 

apreciada; ou a Nini que está interessada em que a casa satisfaça as suas exigências. 

Desta forma, a par dos aspectos da competência matemática, os alunos têm 

oportunidade de desenvolver outros relacionados com o desenvolvimento de 
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competências do currículo de Língua Portuguesa, nomeadamente a criatividade, a 

argumentação, o léxico e a oralidade. 

 

Introdução. Na introdução à tarefa, para além de ser importante deixar claro o que se 

pretende que os alunos façam, é fundamental, por exemplo, identificar as diferentes 

personagens e fazer um reconhecimento das diferentes divisórias da casa. É também 

importante que o professor alerte para a necessidade de se saber onde se posiciona o 

aluno relativamente à casa (dentro de casa, fora dela?). 

Realização/discussão. Após alguns minutos de observação individual da imagem, os 

alunos devem apresentar as suas respostas oralmente, sendo analisadas e discutidas pelo 

grupo turma, sob orientação do professor. Nesta fase é importante que a imagem usada 

na apresentação da tarefa continue afixada no quadro de modo a que se crie um 

referente comum para discussão.  

Aconselha-se que a exploração da tarefa não ultrapasse os 30 minutos. 

 

Possíveis caminhos a seguir pelos alunos 

O aluno pode decidir posicionar-se dentro da casa (por exemplo, considerando-se o Sr. 

Botas, representado na figura pela imagem do homem) e dar as indicações tomando-se a 

si próprio como referência – “Nini, se andares um pouco em frente e virares à minha 

direita tens a sala; depois, a primeira porta que encontras à minha esquerda, é a do 

escritório, e, se eu der uns passos para trás, à minha direita, fica a porta da casa de 

banho”.  

O aluno pode igualmente decidir dar as indicações tomando Nini como referência – 

“Nini, à tua esquerda tens a sala; à tua direita, fica o escritório. Se seguires em frente, a 

primeira porta que encontras do lado esquerdo é a da casa de banho” (neste caso, o 

aluno pode estar dentro ou fora de casa – visionando a imagem através de uma televisão 

ou do visor de um computador, por exemplo). 

Deve ser dada liberdade ao aluno para decidir qual o ponto de referência que considera 

para as indicações que dá. Cabe ao professor explorar oralmente com a turma as várias 

possibilidades a partir das respostas dos alunos ou, por sua própria iniciativa, caso 

alguma dessas respostas não surja espontaneamente. 
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Cartões gémeos1 
 

Em cada mesa sentam-se dois alunos, lado a lado, com uma 

divisória a separá-los como mostra a figura 1. Distribui-se a 

cada aluno um cartão com um quadrado desenhado dividido 

em quatro partes iguais, que se designará por grelha com 

quatro quadrantes, e três a cinco representações de figuras 

geométricas diferentes entre si, que devem ser iguais às do 

seu par (ver figura 2). 

Um dos alunos (A) coloca as figuras sobre a grelha sem que o colega do lado (B), que 

deve ter a sua grelha livre, veja. De seguida, dá-lhe indicações sobre a localização e 

orientação das suas figuras. Esse aluno (B), com base na informação recebida e usando as 

figuras que tem à sua disposição, deve obter um “cartão gémeo” do do seu par, ou seja 

reproduzir na sua grelha o arranjo de figuras feito pelo colega A. 

Posteriormente, trocam de papéis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Grelha com quatro quadrantes e exemplos de representações de possíveis figuras 

geométricas a distribuir aos alunos 

                                                
1 Tarefa elaborada tendo por referência Findell, C., Small, M., Cavanagh, M. et al. (2001). Navigating 
through geometry in Prekindergarten-grade 2. Reston, Virgínia: NCTM. 

Figura 1 
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Materiais  

- Duas grelhas com quatro quadrantes para cada par de alunos (anexo 1); 

- Dois conjuntos idênticos de três a cinco representações de figuras geométricas diferentes: 

um conjunto por aluno (pode recorrer-se, por exemplo, a figuras recortadas em papel ou 

cartolina — anexo 1— , a blocos lógicos ou a mosaicos para pavimentações); 

- Divisórias que impeçam a visualização: uma por cada par de alunos. 

 

Ideias disponíveis e em desenvolvimento 

- Reconhecer as designações das formas bidimensionais distribuídas e identificar essas 

formas; 

- Reconhecer vocabulário posicional.  

 

Ideias e procedimentos a desenvolver 

- Desenvolver a orientação espacial, em particular, situando-se no espaço em relação aos 

outros e aos objectos; 

- Descrever a posição relativa de objectos; 

- Compreender e usar vocabulário posicional como: à esquerda, à direita, acima de, abaixo de, 

sobre, por cima de, por baixo de, atrás de, entre; 

- Interpretar indicações dadas a partir de um determinado ponto de vista; 

- Usar grelhas para localizar objectos.  

 

Sugestões para exploração 

Esta tarefa surge no seguimento da intitulada A Nini vai conhecer a casa, cujo foco é a 

utilização de pontos de referência distintos do próprio corpo e a descrição relativa de 

pessoas ou objectos no espaço, utilizando vocabulário apropriado. Acrescenta o ser capaz 

de descrever a posição relativa de objectos no plano e de usar uma grelha para os localizar. 

Sugere-se que o professor apresente a tarefa oralmente, com recurso a uma grelha de 

quatro quadrantes e a um exemplo de cada uma das figuras que vão ser distribuídas aos 

alunos.  

A exploração da tarefa desenvolve-se em três fases relacionadas. A primeira, de trabalho 

colectivo, foca-se na ilustração da actividade que se pretende que os alunos realizem. Na 

segunda, os alunos devem trabalhar em pares e a terceira centra-se na partilha e discussão 
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de ideias com toda a turma. Como foi referido no enunciado da tarefa, os pares devem 

estar sentados numa mesa, lado a lado. Entre os dois alunos é colocada uma divisória, 

como é ilustrado na figura 1, de modo a que não seja possível verem as localizações das 

figuras geométricas nas grelhas um do outro. Para o efeito pode recorrer-se, por exemplo, 

a livros altos, dossiers de arquivo ou mochilas. 

Cada aluno recebe um cartão com uma grelha com quatro quadrantes e três a cinco figuras 

seleccionadas pelo professor desde que geometricamente iguais às do seu par. Se o 

considerar conveniente, o professor pode optar por distribuir conjuntos de figuras 

diferentes aos vários pares. É importante que os alunos sentados em cada mesa constatem 

que as figuras que lhes foram distribuídas são idênticas às do seu colega antes de iniciarem 

o trabalho em pares. Por exemplo, previamente à colocação na grelha das figuras que cada 

um recebe, podem compará-las, entre si, para confirmarem que são iguais.  

Para minimizar as possibilidades de haver alterações na posição e orientação das figuras 

na grelha durante a exploração da tarefa, o professor pode indicar que depois dos alunos aí 

colocarem as suas figuras e antes de começarem a dar indicações aos colegas, as 

contornem de modo a haver um registo permanente da sua disposição. 

 

Introdução. Na introdução à tarefa, para além de ser importante esclarecer os alunos sobre 

objectivos da mesma, é fundamental, por exemplo, que se faça a identificação de todas as 

figuras disponíveis na turma. É, ainda, essencial que professor e alunos estabeleçam regras 

relativas ao posicionamento das figuras na grelha. Por exemplo, pode ficar estabelecido 

que as figuras podem (ou não) ficar justapostas, que podem (ou não) ficar sobre as linhas 

da grelha, que em cada um dos quadrantes podem, ou não, colocar só uma figura… Não 

deve ser permitido que as figuras sejam colocadas de modo a ficarem, total ou 

parcialmente, no exterior da grelha. Devem ainda tomar-se decisões sobre o tipo de 

questões que podem ser colocadas. 

 

Realização. Sugere-se que o professor comece por ilustrar em que consiste a tarefa através 

duma exemplificação para toda a turma. Esta primeira fase é muito importante e pode 

influenciar, positiva ou negativamente, a sua posterior exploração pelos alunos. O 

professor pode, por exemplo, sentar-se de um lado da divisória e solicitar a um aluno que 

se sente do outro lado e disponha as suas figuras na grelha sem lhe mostrar como o fez. 
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Pede, em seguida, a este aluno, para lhe descrever como colocou as suas figuras. A tarefa 

do professor será obter “um cartão gémeo” do do aluno. Esta fase de trabalho colectivo é 

fundamental, nomeadamente para promover o envolvimento dos alunos na tarefa, para 

proporcionar a familiarização com a terminologia linhas e colunas referente a uma grelha, 

para possibilitar a evocação e/ou introdução de vocabulário posicional e geométrico e para 

sensibilizar os alunos para a importância de apresentarem indicações claras sobre o arranjo 

das figuras na grelha. Por exemplo, professor ao ouvir instruções ambíguas, pode, 

deliberadamente, executá-las como se tivesse entendido mal o seu significado, de modo a 

trazer para primeiro plano indicações imprecisas e/ou pouco claras e a promover uma 

reflexão propícia à aprendizagem a partir da análise de erros. No final, deve ser removida 

a divisória para que os alunos possam observar se as localizações e posições das figuras 

nas grelhas se ajustam.  

Passa-se, em seguida, ao trabalho em pares cuja actividade segue, de perto, a ilustrada 

anteriormente. A diferença é que aqui são os alunos, um de cada vez, que desempenham o 

papel de professor. Inicialmente há que decidir quem dispõe primeiro as figuras na sua 

grelha. Uma vez tomada a decisão, o aluno escolhido (aluno A) posiciona todas as suas 

figuras e começa a dar indicações ao seu par (aluno B) que deve segui-las de modo a obter 

um “cartão gémeo” do do colega. Por exemplo, o aluno A escolhe uma primeira figura e 

identifica-a para que o aluno B o faça também. Depois dá instruções sobre a sua posição e 

orientação na grelha. Procede do mesmo modo relativamente às restantes figuras de que 

dispõe. 

Se os alunos não conseguirem identificar as figuras pela sua designação, poderão recorrer 

a descrições de tipo diverso referindo, por exemplo, algumas das suas características. O 

essencial desta tarefa, uma vez que surge no início do 1º ano, não é a descrição de figuras 

através das suas propriedades mas sim a descrição da disposição de figuras em grelhas. Se 

os alunos usarem, por exemplo, as palavras, bola e canto/bico para se referirem, 

respectivamente, a círculo e vértice, o professor pode aproveitar a ocasião para reformular 

as suas contribuições de modo a ir introduzindo, progressivamente, vocabulário 

matemático apropriado. 

O aluno A deve usar linguagem adequada para dar as indicações (por exemplo: está à 

direita ou à esquerda de, acima de, por baixo de, sobre, perto da margem, o lado mais 

pequeno está, o círculo está um dedo abaixo de…, ). O aluno B, que recebe as indicações, 

tem que construir uma imagem mental de como está colocada a figura do colega na grelha 
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e depois representá-la na sua grelha usando as figuras que tem à sua disposição. 

Terminado o processo, ou seja, depois do aluno A ter dado as indicações sobre todas as 

figuras e de o aluno B as ter colocado numa disposição que considera correcta, este 

contorna-as na grelha para que obtenha um registo permanente. Em seguida, o par 

compara os dois cartões, analisa eventuais diferenças e reflecte sobre qual poderá ter sido 

a sua origem.  

As grelhas devem ficar reservadas para a discussão final da tarefa.  

Nesta altura, os alunos trocam de posições usando novas grelhas: o aluno B desempenha o 

papel antes desempenhado pelo A e reciprocamente. Se o considerar adequado o professor 

pode optar por entregar aos pares conjuntos de figuras diferentes das anteriormente 

disponibilizadas, embora seja importante estar consciente que esta diversidade pode 

introduzir uma maior complexidade na exploração da tarefa.  

Durante o trabalho em pares, é importante que o professor escute a linguagem usada pelos 

alunos quando dão indicações sobre a posição e orientação das figuras, que observe como 

é que essa linguagem é descodificada por quem a ouve e que faça recolha e registe 

informação, nomeadamente sobre os seguintes aspectos: 

• Os alunos conseguem distinguir correctamente direita de esquerda? 

• Usam vocabulário posicional adequado, como direita, esquerda ou acima de, 

abaixo de? 

• Revelam maiores dificuldades em descrever a orientação da figura na grelha ou a 

posição que esta aí ocupa?  

• Conseguem identificar correctamente as figuras, independentemente da sua 

orientação na grelha? Por exemplo, só consideram que uma figura é um 

quadrado quando tem os lados paralelos aos da grelha, ou não? 

• Que figura descrevem em primeiro lugar? Há alguma regularidade, em relação a 

este aspecto?  

 

Discussão. Na fase da discussão com toda a turma, é importante que o professor seleccione 

exemplos de pares de alunos que conseguiram e não conseguiram encontrar “cartões gémeos” 

e que os incentive a apresentarem, nomeadamente as estratégias seguidas, incorrecções feitas, 
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dificuldades encontradas e como foram ou poderiam ter sido ultrapassadas. Poder-se-á, 

também, analisar colectivamente de que modo podem ser reformuladas certas indicações para 

que as figuras fiquem com a mesma disposição nos dois cartões. Poder-se-ão, ainda, 

confrontar os alunos com novas questões como é o caso, por exemplo, da seguinte: “O 

Miguel deu a seguinte indicação ao seu colega Luís. Coloca a figura com três lados, na 

primeira coluna do lado esquerdo. Esta indicação é suficiente para o Luís poder colocar 

correctamente a sua figura? Porquê?”  

Nesta fase os registos que o professor efectuou durante o trabalho de pares são essenciais para 

incentivar os alunos a reflectirem sobre a importância de usarem correctamente vocabulário 

posicional, geométrico e de medida, de modo a desenvolverem uma linguagem comum que 

permita a todos entenderem as indicações dadas. É também importante que o professor esteja 

muito atento às intervenções dos alunos para que, tendo-as por referência, possa introduzir 

reformulações significativas que facilitem a apropriação do vocabulário matemático. Além 

disso, e se se considerar a grelha com quatro quadrantes como um sistema elementar de 

coordenadas formado por apenas duas linhas e duas colunas, o professor pode proporcionar 

aos alunos uma primeira familiarização com o significado de sistema de coordenadas. 

Aconselha-se que a actividade não exceda os 60 minutos. 

 

Extensões/variações da tarefa. O professor, ao invés de solicitar aos alunos que se 

coloquem lado a lado, pode indicar que se sentem frente a frente ou solicitar a um aluno 

que dê as indicações aos colegas colocando-se junto ao quadro de frente para eles. O aluno 

que dá as indicações pode trocar com um colega em cada nova situação. As grelhas dos 

colegas devem ser objecto de uma rotação de medida 180º para poderem ser comparáveis 

à do colega que deu as indicações.  

Uma outra possibilidade é as figuras geométrica serem substituídas por objectos (por 

exemplo, árvores, casas, automóveis, sinais de trânsito,...), o que implica adaptações de 

linguagem. 

O professor pode, ainda, propor a exploração da tarefa usando grelhas com mais secções 

e/ou mais figuras diferentes. 
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Possíveis caminhos a seguir pelos alunos 

Os caminhos a seguir pelos alunos, dependem muito das regras estabelecidas inicialmente 

entre estes e o professor. Consoante a negociação que for feita, assim podem surgir 

algumas disposições como as que se exemplificam em seguida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A- Disposição em que 

cada figura se situa num 

quadrante.

B- Exemplo em que 

existem figuras justapostas 

e sobre uma linha interior 

da grelha que divide os 

quadrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C- Exemplo em que existem figuras 

justapostas às linhas da grelha e 

sobre as mesmas. 

D- Exemplo em que existem figuras 

sobrepostas. 
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Exemplo de disposição não permitida: as figuras estão em parte ou totalmente no 

exterior da grelha. 
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Anexo 1: Material de apoio à tarefa 

Grelha com quatro quadrantes e exemplos de figuras geométricas 
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Passo a passo1 

 
1. A Lina e o Vítor estão em diferentes locais da sala de aula, ambos virados no mesmo 

sentido e posicionados como mostra a figura 1.  

 
A Lina quer ir ter com o Vítor. Os colegas da turma decidiram ajudá-la dizendo-lhe 

quantos passos deve dar e em que direcção deve seguir. Que indicações devem dar à 

Lina? 

 

2. Desta vez são a Maria e o João que estão noutros locais da sala mas colocados “em 

diagonal” como mostra a figura 2. Também estão virados no mesmo sentido. A Maria 

quer ir ter com o João, mas devido à disposição do mobiliário e dos outros objectos na 

sala, só se pode movimentar para a frente, para trás, para a direita ou para a esquerda. 

Que indicações podemos dar à Maria para ela chegar até onde está o João? 

 
                                                
1 Tarefa elaborada tendo por referência Findell, C., Small, M., Cavanagh, M. et al. (2001). Navigating 
through geometry in Prekindergarten-grade 2. Reston, Virgínia: NCTM. 
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3. Quando saem da escola, a Lina, o Vítor, a Maria e o João 

costumam ir até ao parque brincar um bocadinho. Na figura 3 

estão assinalados estes locais. As linhas desenhadas 

representam as ruas por onde se podem deslocar. Que 

caminhos podem eles seguir para ir da escola até ao parque?  

 

 

 

 
 

Figura 3 
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Materiais 

- Lápis de cores diferentes 

- Fita-cola colorida (facultativo) 

- Anexo “Da escola ao parque” (um por aluno) 

 

Ideias disponíveis e em desenvolvimento 

- Efectuar contagens de um a dez; 

- Distinguir as noções de “direita”, “esquerda”, “para frente”, “para trás”, “para cima” 

e “para baixo. 

 

Ideias e procedimentos a desenvolver 

- Especificar localizações e descrever relações espaciais; 

- Dar e seguir instruções relacionadas com direcção, distância e localização; 

- Criar representações para registar informação espacial; 

- Realizar, representar e comparar diferentes percursos entre dois pontos indicados. 

 

Sugestões para exploração 

Esta tarefa surge no seguimento da intitulada cartões gémeos cujo foco é a utilização de 

pontos de referência e a descrição de um objecto numa grelha com quatro quadrantes, 

recorrendo a vocabulário apropriado. Acrescenta a possibilidade dos alunos 

desenvolverem capacidades relacionadas com a movimentação no espaço (dar e seguir 

instruções que envolvam distâncias e direcções, em particular), com a criação de 

representações para registar esta informação e com a identificação e comparação de 

diferentes itinerários ligando dois pontos previamente indicados. Simultaneamente, 

sendo favorável à compreensão da necessidade de se usar uma unidade de comprimento 

padrão (o passo padrão), pode constituir uma primeira sensibilização para a importância 

das unidades de medida padronizadas. 

A tarefa é constituída por três questões relacionadas e sugere-se que sejam apresentadas 

oralmente pelo professor, adaptando o enunciado se necessário. Um dos principais 

aspectos que distingue a primeira questão da segunda é a posição relativa da recta que 

passa pelos pontos do chão da sala em que os alunos estão localizados e o plano que 

contém uma das paredes da sala. Enquanto na primeira questão essa recta é paralela ou 
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perpendicular ao “plano” da parede, na segunda ela é oblíqua em relação a este plano. 

Esta diferença, em conjunção com a restrição dos alunos apenas se poderem deslocar 

em direcções ortogonais (para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás), faz 

com que a segunda questão tenha um maior grau de dificuldade do que a primeira.  

Sugere-se que a primeira e segunda questões sejam exploradas com toda a turma, 

fazendo variar quer os alunos que dão instruções aos colegas para estes se deslocarem 

de um local a outro, quer os que as recebem. Quanto à terceira questão, propõe-se que 

se adopte a modalidade de trabalho de pares, a que se deve seguir uma partilha e 

discussão de ideias. 

 

Introdução. O professor pode introduzir a tarefa explicando que o seu objectivo é 

conseguir dar instruções que permitam a um colega deslocar-se até ao lugar em que está 

um outro.  

Convém salientar que estas instruções devem indicar o número de passos que um aluno 

(a Lina, no caso do enunciado apresentado) deve dar e em que direcção ou direcções os 

deve dar. Se necessário, o 

professor pode exemplificar, 

apresentando e executando, ele 

próprio, algumas instruções. Por 

exemplo, pode dizer: se eu quiser ir 

desde o sítio em que estou até à 

secretária, dou três passos em 

frente e depois dois para a 

esquerda. Se optar por esta via, 

pode aproveitar a ocasião para 

ilustrar como se podem registar no 

quadro, ou em papel de cenário, tais instruções. Caso contrário, pode introduzir este tipo 

de registos, que são essenciais, posteriormente Uma possibilidade de o fazer, entre 

várias outras, é a apresentada na figura 4..  

 

Realização/discussão. Numa primeira fase, o professor pede a dois alunos (no 

enunciado da tarefa designados por Lina e Vítor) para se colocarem num espaço livre da 
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sala de aula, ambos voltados no mesmo sentido e um alguns passos atrás do outro, como 

ilustra a figura 1. Aos restantes alunos da turma pede que observem as posições em que 

se encontram os dois colegas e pensem um pouco em indicações que possam, 

posteriormente, dar à Lina para chegar até ao Vítor que está à sua frente. Depois de 

alguns instantes, solicita a alguns alunos, um de cada vez, que descrevam como se deve 

movimentar a Lina. Sugere-se que o professor vá registando no quadro estas indicações 

usando os desenhos ou símbolos que considerar adequados (ver exemplos na figura 4).  

Posteriormente, a Lina executa as instruções dadas por cada um dos colegas usando a 

sua passada usual. Nesta fase, é importante que o professor envolva os alunos numa 

partilha e discussão de ideias focada na correcção e clareza das instruções, bem como 

em eventuais diferenças no número de passos indicado. Por exemplo, pode acontecer 

que um aluno diga que a Lina deve dar sete passos em frente e que outro diga cinco. 

Também pode acontecer que a Lina fique a alguma distância do Vítor ou até mesmo que 

o ultrapasse. Nestes casos, é essencial que a turma reflicta sobre as razões destas 

diferenças. Será que os alunos que deram indicações díspares consideraram diferentes 

comprimentos para os passos? Será que a passada usual da Lina é bem maior/menor do 

que os comprimentos dos passos que os alunos estavam a considerar como referência? 

Esta fase inicial da tarefa tem como principal objectivo fazer com que os alunos 

reconheçam que não é simples indicar o número de passos a dar, pois as passadas 

podem variar significativamente de pessoa para pessoa. Importa, assim, que o professor 

oriente os alunos no sentido de os ajudar a reconhecer a necessidade de se estabelecer 

um “passo padrão”.   

Depois de analisadas as orientações dadas pela turma e de estabelecida a unidade de 

comprimento de passo padrão a utilizar nesta tarefa, o professor pode avançar para uma 

segunda fase da aula seleccionando outros dois alunos, designados no enunciado da 

tarefa por Maria e João (segunda questão), para se posicionarem na sala de modo a 

ocuparem dois pontos na diagonal (ver figura 2). Sugere-se que esses pontos sejam 

marcados no chão da sala com o auxílio de giz ou fita-cola colorida.  

Em seguida, o professor deve informar os alunos que Maria só se pode mover em duas 

direcções ortogonais, (para a frente, para trás, para a direita e para a esquerda) e 

solicitar-lhes que pensem em sugestões sobre indicações a dar-lhe para chegar até ao 

João. É importante sublinhar que é possível mudar de direcção várias vezes, ou seja, 
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podem ser dadas indicações como: Maria andas seis passos em frente e três à direita ou 

andas três passos em frente, um à direita, três em frente e dois à direita. Além disso, é 

de salientar que a indicação do número de passos se deve basear no “passo padrão” 

estabelecido anteriormente, ou seja, os passos a dar pela Maria devem aproximar-se o 

mais possível desta unidade de medida.  

O professor pode pedir, então, a um aluno que dê apenas uma das indicações em que 

pensou para a Maria chegar ao João e regista-a no quadro. A Maria desloca-se, 

seguindo-a e o professor pede a um outro aluno que dê uma nova indicação tendo em 

conta o local em que agora ela se encontra. Regista-a, de novo, e o processo prossegue 

com novos alunos até a Maria chegar ao local pretendido. Caso o objectivo não seja 

atingido, há que promover uma reflexão que permita identificar o porquê do facto e de 

que modo as instruções dadas devem ser corrigidas. Durante este processo, importa que 

os alunos sejam incentivados a posicionarem-se sobre a adequação das indicações dadas 

pelos colegas e seu cumprimento pela Maria. Por exemplo, pode acontecer que estas 

indicações sejam mal compreendidas pela aluna que se está a deslocar, como é o caso de 

dar três passos para a direita ao invés de para a esquerda, como foi dito. O professor 

pode aproveitar a oportunidade para incentivar os alunos a manifestarem o seu acordo 

ou desacordo relativamente ao cumprimento da sugestão e a fundamentaram a sua 

posição.   

Uma vez registado no quadro o conjunto de instruções correctas, é importante que os 

alunos as leiam e que alguns demonstrem as acções correspondentes. Depois disto, a 

Maria volta ao seu ponto de partida e chega a vez do João ter de se deslocar até à Maria. 

O professor pode proceder de modo análogo ao anterior mas pedindo à turma que 

indique um diferente conjunto de instruções, mantendo, contudo, a restrição do João só 

se poder deslocar para a frente, para trás, para a direita e para a esquerda.  

Subsequentemente, é importante encorajar os alunos a compararem os dois conjuntos de 

instruções registados no quadro. O professor pode, por exemplo, colocar questões do 

tipo: Há indicações dadas à Maria que são semelhantes a outras dadas ao João? Em que 

se assemelham as indicações? Em que diferem? Em particular, pretende-se que os 

alunos percebam que mesmo podendo ser diferentes os percursos efectuados pela Maria 

e pelo João, pode manter-se o número de passos, embora as indicações de direcção 
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sejam diferentes. Sugere-se que o professor preveja antecipadamente possíveis 

percursos entre o ponto de chegada e o de partida. 

O professor pode, ainda, pedir que a Maria ou o João se desloquem numa linha recta 

diagonal utilizando o mesmo passo padrão. Através desta via, os alunos constatam que 

são necessários menos passos do que em qualquer dos percursos anteriormente 

seguidos, o que abre caminho à compreensão da ideia de que deslocar-se em linha recta 

entre dois pontos é o que permite percorrer uma distância mais curta.  

Na terceira parte da tarefa (questão 3), que pode surgir na mesma aula ou num outro 

momento, sugere-se que os alunos trabalhem em pares e que se distribua a cada aluno 

um exemplar da grelha “Da escola ao parque” (ver anexo). Nela devem registar todos os 

percursos diferentes que conseguirem descobrir para os quatro meninos, Lina, Vítor, 

Maria e João, irem da escola ao parque. Cada percurso deve ser assinalado usando uma 

cor diferente. É necessário que os alunos compreendam que as linhas desenhadas 

representam as ruas por onde se podem deslocar as crianças, pelo que os caminhos 

traçados devem seguir as linhas. Além disso, é importante que compreendam a 

correspondência entre deslocar-se na sala de aula em frente, para trás para a direita e 

para a esquerda e mover-se na “grelha”, respectivamente, para cima, para baixo, para a 

direita e para a esquerda. Inicialmente pode haver necessidade do professor modelar a 

situação interagindo com os alunos e registando os movimentos numa grelha bem 

visível por toda a turma. Um outro aspecto em que os alunos podem necessitar do apoio 

do professor é no desenvolvimento de esquemas de registo para os seus percursos. Além 

do traço a lápis de cor para os assinalarem na grelha, é importante que os comecem a 

representar também de um modo mais simbólico. Podem recorrer a setas do tipo das 

representadas na figura 4, ou a outros símbolos ilustrativos como, por exemplo, C, B, D, 

e E para designar, respectivamente, para cima, para baixo, para a direita e para a 

esquerda.  

Depois de concluído o trabalho de pares, é fundamental passar-se a uma fase de partilha 

e discussão de ideias em que os alunos devem ser encorajados a descrever os percursos 

descobertos, a comparem-nos entre si de modo a identificarem semelhanças e 

diferenças, a analisarem diferentes formas de registo de percursos e a reflectirem sobre 

as vantagens e/ou desvantagens dos vários tipos de registo.  

Aconselha-se que a exploração da tarefa não ultrapasse os 60 minutos. 
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Possíveis caminhos a seguir pelos alunos 

Na terceira parte da tarefa, é natural que, entre os percursos assinalados pelos alunos nas 

suas grelhas, alguns sejam mais curtos do que outros. Seguem-se exemplos de percursos 

em que se considerou o comprimento do lado da quadrícula como unidade de medida de 

comprimento.   

Percurso de comprimento 5 

 
Percursos de comprimento 7 

 
Percurso de comprimento 15 
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Na fase de discussão, é importante o professor incentivar os alunos a reflectirem sobre 

quais são os percursos mais curtos entre a escola e o parque e porque o são. Se o 

considerar adequado pode, também, desafiar os alunos a descobrirem todos estes 

percursos que têm comprimento igual a 5. 

 

Percurso mais curtos entre a escola e o parque 
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Anexo: Da escola ao parque 
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Um tesouro na nossa sala1 

Marianinha gostava de caminhar pela praia. Naquela praia havia 
muitos tesouros escondidos pelos piratas. De todas as vezes que os 
piratas escondiam um tesouro faziam um mapa secreto para nunca 
mais se esquecerem de onde estavam. Marianinha também tinha 
tesouros lá em casa, mas, por vezes, guardava-os tão bem que, 
mais tarde, já não os encontrava. Tal como os piratas, estava 
seriamente a pensar fazer um mapa para os achar.  

 

Adaptação de Cardoso, J. (2008). Dás-me um tesouro? Porto Editora. 

 

Um dia Marianinha conheceu um pirata que pensava que a praia já não era um lugar 

seguro para esconder tesouros e andava à procura de outros locais. Marianinha falou-lhe 

da sua escola e o pirata começou a pensar que a sala de aula da menina era um bom sítio 

para os seus tesouros. Pediu-lhe ajuda, então, para fazer um mapa da sala e Marianinha, 

por sua vez, pediu ajuda aos colegas e à professora. 

 

1. Imaginem que a Marianinha pertence a esta turma. Vamos fazer, em conjunto, um 

mapa da sala de aula que seja útil ao pirata para não se esquecer de onde escondeu os 

seus tesouros. 

 

2. Para agradecer a ajuda que recebeu, certo dia o pirata resolveu partilhar com os 

colegas da Marianinha um segredo: o local da sala de aula onde escondeu um tesouro 

muito especial. Assinalou no mapa a sua localização e entregou-o à professora para que 

o mostrasse à turma.  

Observem o mapa. Onde está, na sala de aula, o tesouro do pirata? 

 

3. Agora cada grupo vai criar o seu próprio mapa da sala de aula. Em seguida escolham 

um local dentro da sala para esconderem um tesouro e assinalem-no no mapa. Partindo 

de um sítio da sala, também à vossa escolha, assinalem no mapa um percurso que 

permita chegar desse sítio (ponto de partida) ao tesouro (ponto de chegada) e pensem 

em como o poderão descrever aos colegas. Façam o mesmo com outros pontos de 

partida e de chegada. Usem cores diferentes para marcar cada um dos caminhos. 

                                                
1 Tarefa elaborada tendo por referência Findell, C., Small, M., Cavanagh, M. et al. (2001). Navigating 
through geometry in Prekindergarten-grade 2. Reston, Virgínia: NCTM. 
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Um tesouro na nossa sala 
 

Materiais 

- Livro para crianças Dás-me um tesouro?, ou um outro cujo conteúdo se assemelhe 

- Papel de cenário 

- Blocos e/ou sólidos geométricos de vários tamanhos e formas (um conjunto para cada 

grupo de alunos e um conjunto de blocos/sólidos de maiores dimensões para o 

professor) 

- Uma cartolina para cada grupo de alunos 

- Lápis de várias cores 

 

Ideias disponíveis e em desenvolvimento 

- Conhecer vocabulário como perto, longe e ao lado de. 

- Usar o próprio corpo para desenvolver a orientação espacial, em particular situando-se 

no espaço em relação aos outros e aos objectos. 

- Relacionar objectos segundo a sua posição no espaço. 

 

Ideias e procedimentos a desenvolver 

- Criar, ler e desenhar representações bi-dimensionais de contextos tridimensionais, 

esboçando plantas simples. 

- Usar vocabulário direccional na criação e interpretação de plantas. 

- Seleccionar e utilizar pontos de referência e descrever a localização relativa de 

objectos no espaço. 

 

Sugestões para exploração 

O objectivo da tarefa Um tesouro na nossa sala é a construção e interpretação de 

plantas simples da sala de aula, aqui designadas por mapas, e a criação e descrição de 

caminhos aí assinalados. Desenvolve-se em três fases distintas mas interdependentes. A 

primeira centra-se na construção colectiva, pelo professor e alunos, de um mapa da sala 

de aula que incluirá blocos ou sólidos tridimensionais para representar objectos da sala 

de aula considerados importantes pela turma e que possam servir de pontos de 

referência. A segunda foca-se na interpretação do mapa criado e na sua leitura para 

localizar objectos escondidos na sala. Na terceira pretende-se que os alunos, 
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organizados em grupo, esbocem, autonomamente, o “seu” mapa bidimensional da sala 

de aula e o utilizem para descrever e registar percursos que lhes permitam ir de 

determinados pontos a outros.  

Sendo os alunos do 1.º ano de escolaridade, sugere-se que as várias propostas de 

trabalho (1, 2 e 3) sejam apresentadas oralmente, como quem conta uma história, 

adaptando-as se necessário. Além disso, é também importante que cada uma das 

propostas seja explorada e discutida antes de se passar à subsequente. Tendo em conta 

que as três fases da tarefa são sequenciais, podem ser propostas numa só aula ou em 

momentos diferentes, recomendando-se, no entanto, que as duas primeiras fases, de 

trabalho colectivo, sejam numa mesma aula.  

 

Introdução. Sugere-se que esta tarefa surja na sequência da exploração de uma história, 

no âmbito da Língua Portuguesa, envolvendo tesouros escondidos por piratas como é o 

caso do livro intitulado “Dás-me um tesouro” de João Paulo Seara Cardoso. Este livro é 

apenas uma sugestão de leitura orientada na sala de aula, que pode ser substituída por 

outra que se debruce sobre o tema tesouros. 

O enunciado da tarefa, tal como é apresentado, assenta no pressuposto de que os alunos 

estão já familiarizados com o referido livro. Para introduzir a tarefa o professor pode 

evocar esta história, apelando às memórias da turma, e dar-lhe continuidade de modo a 

incentivar os alunos a envolverem-se na elaboração de um mapa da sala de aula que seja 

útil ao pirata. A sugestão do enunciado referente ao encontro da Marianinha com o 

pirata que andava à procura de locais diferentes da praia para esconder os seus tesouros, 

é uma possibilidade. Em seguida, o professor pode apelar à colaboração dos alunos 

para, em conjunto consigo, criarem um “bom” mapa para o pirata (proposta de trabalho 

1). 

 

Realização/discussão. Nas 1.ª e 2.ª fases de exploração da tarefa, deve adoptar-se a 

modalidade de trabalho com toda a turma articulando realização e discussão. 

Para a construção colectiva do mapa da sala de aula (1.ª fase), sugere-se que o professor 

tenha à sua disposição blocos e/ou sólidos geométricos de diversos tipos (variando a 

forma e o tamanho) bem como uma folha de papel de cenário de dimensões 

significativas cuja forma se assemelhe à da sala (por exemplo, uma folha quadrada ou 

rectangular consoante a planta da sala se aproxime mais de um caso ou de outro). De 

forma a fomentar uma visualização dos objectos dispostos na sala segundo a sua vista 
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de cima, recomenda-se que, sempre que possível, esta folha seja colocada na horizontal. 

Pode, por exemplo, ser colocada no chão e os alunos organizados de modo a que todos 

possam observar e participar na construção do mapa. Uma alternativa é usar uma mesa 

grande suplementar e colocar sobre ela a folha de papel de cenário. Neste caso não é 

conveniente que a mesa crie distorções na disposição habitual dos objectos na sala de 

aula. 

Durante a construção do mapa é fundamental que o professor promova uma discussão 

com os alunos com o intuito de serem identificados quais os objectos que importa 

incluir no mapa, ou seja, aqueles que podem servir como pontos de referência, bem 

como quais os objectos de que não necessitam de ser aí incluídos. Esses objectos podem 

ser representados por blocos, sólidos geométricos ou mesmo figuras em cartão ou 

cartolina, que respeitem a sua forma. Por exemplo, pode usar-se um prisma 

quadrangular ou um quadrado de cartolina para representar uma mesa de forma 

quadrada. As dimensões dos blocos/sólidos/figuras utilizados na construção colectiva 

deste mapa devem ser adequadas à dimensão do papel de cenário em uso, de modo a 

proporcionar uma percepção visual que respeite proporcionalmente a disposição dos 

objectos representados da sala. 

Nesta fase o professor pode começar por questionar os alunos quanto à forma e à 

dimensão relativa do objecto representado no mapa, de modo a que estes compreendam 

que a primeira deve corresponder à forma do objecto real da sala de aula e que a 

segunda deve respeitar a dimensão desse objecto real comparativamente aos restantes 

objectos da sala. Podem ser colocadas perguntas como: Que bloco/sólido podemos 

escolher para representar no mapa da nossa sala a secretária do professor? Podemos 

colocar este prisma rectangular? O tamanho é adequado? Onde o devemos colocar no 

mapa de modo a que se posicione de acordo com o local onde se encontra na sala de 

aula?  

Se existirem muitas dúvidas em relação à escolha do primeiro bloco/sólido e/ou ao local 

onde colocá-lo no mapa, o professor pode optar por dar o exemplo, mostrando, por 

exemplo, um prisma rectangular para representar a sua secretária e colocando-o no sítio 

adequado no mapa. Depois os alunos devem envolver-se na localização no mapa dos 

restantes objectos de referência. 

As distâncias entre os objectos devem ser outro dos aspectos a realçar pelo professor. 

Os alunos devem compreender que os objectos que se situam longe uns dos outros na 

sala de aula, devem ficar suficientemente afastados no mapa. Da mesma forma, os 
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objectos que estão próximos na disposição da sala, devem manter-se suficientemente 

próximos na sua representação no mapa.  

Na segunda fase da tarefa (proposta de trabalho 2) os alunos continuam a trabalhar em 

grande grupo. Num momento em que a sala esteja sem alunos, por exemplo durante o 

intervalo, o professor pode esconder um “tesouro” na sala de aula. Outra alternativa é 

fazê-lo durante a presença dos alunos pedindo que fechem os olhos até que o “tesouro” 

esteja escondido. Depois, recorrendo ao mapa da sala de aula colectivamente 

construído, o professor assinala o local na sala de aula onde foi escondido o tesouro e 

pede para que um aluno o encontre sem outras indicações. O desafio  pode ser repetido 

várias vezes. 

Na terceira fase (proposta de trabalho 3), que pode surgir, na mesma aula ou num outro 

momento, divide-se a turma em pequenos grupos e dá-se uma cartolina e um conjunto 

de blocos/sólidos a cada um dos grupos, para criarem um mapa da sala de aula. Estes 

blocos/sólidos devem ser mais pequenos do que os utilizados na construção colectiva, 

na medida em que as dimensões da cartolina são significativamente inferiores às do 

papel de cenário. O professor pode referir que à semelhança do que foi feito 

anteriormente, os blocos devem ser usados para assinalar no mapa os pontos de 

referência da sala de aula. De modo a registarem de forma permanente o mapa criado, 

pode propor-se que os alunos contornem os sólidos com um lápis de carvão, 

desenhando assim a forma dos mesmos. À medida que os alunos criam o mapa, o 

professor deve observar a precisão e a facilidade com que usam o vocabulário 

posicional, como representam objectos de diferentes tamanhos e como as posições 

relativas dos objectos e as distâncias entre estes são representadas no mapa. Sempre que 

o desenho do grupo não corresponda à planta real da sala de aula, o professor pode 

questioná-lo quanto ao local onde deveria ter colocado determinado objecto, tendo por 

base pontos de referência. Esta discussão pode ser enriquecida se, por exemplo, se 

posicionar um dos alunos do grupo no local em questão, estimulando os elementos do 

grupo a descreverem a localização relativa do objecto utilizando o mais possível 

vocabulário apropriado (à direita de, à esquerda de, em frente a, a trás de…).  

Depois de o grupo concluir o seu mapa da sala de aula, os seus elementos devem 

escolher um local dentro da sala para esconderem um “tesouro” (o ponto de chegada), 

escolher um ponto de partida, assinalá-lo no mapa e registar aí o percurso que permite ir 

de um local ao outro. Devem fazer o mesmo com outros pontos de partida e de chegada, 

usando cores diferentes para marcar cada um dos caminhos. Além disso, é importante, 
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que no interior dos grupos, analisem como podem descrever os percursos registados de 

modo a estarem preparados para os apresentarem aos colegas na posterior fase de 

partilha e discussão de ideias. 

 

Aconselha-se que a actividade não ultrapasse os 90 minutos. 

 

Em seguida, são apresentadas três extensões desta tarefa que podem ser entendidas 

como sugestões a realizar no seguimento da mesma. 

 

Extensões da tarefa. Numa outra ocasião, o professor pode pedir que os alunos 

desenhem um mapa de outros espaços da escola, por exemplo ginásio, biblioteca, outra 

sala de aula, refeitório…  

Outra possibilidade é pedir aos alunos que interpretem mapas de outros espaços da 

escola realizados por alunos de outras turmas. Neste caso, pode-se pedir aos alunos para 

descreverem caminhos diferentes para sair de um ponto de partida e atingir um ponto de 

chegada por eles seleccionados nos mapas realizados por esses colegas. Podem, ainda, 

comparar posições relativas de objectos de outra sala de aula com a sua sala. Por 

exemplo, discutir se a secretária do professor está, ou não, posicionada no mesmo local 

em ambas as salas, tendo como objecto de referência o quadro. 


