
 

 

Guia de intervenções 
MAT1_08GEO07 / Brincando de dentro e fora 

 
Possíveis dificuldades na realização 
da atividade 

Intervenções 

Falta das informações necessárias na 
construção das instruções. 

Para construir as instruções são 
necessários alguns elementos para 
que o outro entenda. O professor 
pode perguntar: 

- Para o seu colega entender 
essa instrução o que ela precisa 
conter? 

- Quais as posições que iremos 
usar nessa brincadeira? 

- Só colocar dentro e fora é 
suficiente para que o outro 
entenda o que você quer dizer? 

Aliar a parte do corpo a posição.  Os alunos podem ter dificuldade de 
construir uma instrução completa 
aliando a posição às partes do corpo. 
Para contribuir o professor pode 
perguntar: 

- Qual parte do corpo você 
pretende utilizar? 

- E agora qual instrução de 
posição nós utilizaremos com 
esta parte do corpo? 

- Essa parte do corpo ficará 
dentro ou fora do que? 

Dificuldade no conceito dentro e fora  Alguns alunos podem ter dificuldade 
no conceito. Ao perceber essa 
dificuldade o professor pode 
perguntar: 
Olhe para a sua mão e a coloque 
dentro de algum lugar. 
Sua mão está dentro do que? 
E o seu braço ficou dentro ou fora? 

 
Possíveis erros dos alunos  Intervenções  

- Dificuldade de registrar as 
instruções por meio da escrita 

É possível que mesmo utilizando o 
quadro de apoio a criança tenha 
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convencional.  dificuldade em estruturar as 
informações por meio da escrita 
convencional. O professor pode 
combinar com as crianças que ao 
invés de escrever a parte do corpo ela 
pode registrar a instrução por meio 
do desenho. 
O professor pode orientar 
perguntando: 

- Você pretende que qual parte 
do corpo fique dentro do 
bambolê? E qual ficará fora? 

- Como irá representar a sua 
ideia? 
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