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ESPAÇO 

1º ano 2º ano 3º ano 

Resolver problemas que envolvam a 

comunicação oral da localização de pessoas 

e objetos no espaço 

Resolver problemas que envolvam a 

descrição, interpretação e análise da 

localização de pessoas e objetos no espaço 

Resolver problemas que envolvam a 

produção e interpretação de instruções 

escritas para comunicar a localização de 

pessoas e objetos no espaço, analisando 

posteriormente a pertinência e suficiência 

das indicações dadas. 

Para começar a estudar o espaço, o professor 

poderá propor problemas que requeiram elaborar 

informação sobre a localização de um objeto. Os 

alunos darão “pistas” ao outro grupo que permita 

encontrar um objeto escondido, por exemplo, na 

sala de aula. Encontrar o objeto a partir das 

pistas confirmará o acerto, tanto na elaboração 

como na interpretação da informação. As 

crianças poderão analisar coletivamente a 

Um tipo de problema que se pode apresentar 

envolve a elaboração e interpretação de 

informação escrita para localizar objetos ou 

pessoas em um espaço determinado. Por 

exemplo, esconder um ou vários objetos na sala 

e elaborar “pistas” para que outros possam 

encontra-lo.  

É possível também apresentar desenhos que 

representem um espaço determinado, 

Trata-se de propor aos alunos a necessidade de 

oferecer informação para poder localizar 

objetos o pessoas em diversos espaços -aula, 

pátio da escola-. Este tipo de situação demanda 

estabelecer pontos de referência e identificar 

que a posição do observador pode fazer variar 

a informação. Do mesmo modo, é possível 

gerar situações que exijam descrever um 

percurso para chegar, por exemplo, da sala de 



 
 

 

insuficiência de certas pistas e avançar até outras 

mais específicas. 

Outro tipo de problemas implica o uso de 

desenhos que representam espaços físicos e a 

comunicação de informação para localizar objetos 

neles. Por exemplo, a partir de um desenho que 

representa a planta de um apartamento com 

alguns elementos -porta, janela, quartos, camas, 

mesas, cadeiras etc-, um grupo de alunos dá 

pistas orais a outro para que, sem ver o modelo, 

localizem outro desenho do mesmo apartamento 

ou que o reproduzam de forma idêntica ao 

original. Na análise coletiva das representações 

realizadas pelos grupos, é possível analisar as 

diferentes descrições da posição de um mesmo 

objeto a partir de uma imagem. Os alunos 

deverão determinar qual é a que permite 

identifica-lo. 

recuperando o trabalhado no primeiro ano, para 

que um grupo de alunos localize seus elementos 

–cama, mesa, cadeiras – seguindo as indicações 

fornecidas pelo outro grupo de alunos. Um 

aspecto a analisar é como a indicação varia de 

acordo com o ponto de vista de quem observa e 

a necessidade de buscar pontos de referência 

que favoreçam a correta interpretação. É 

possível igualmente analisar diferentes 

descrições da posição de um objeto a partir de 

uma imagem. Os alunos deverão determinar 

qual é a que permite identificá-lo. Neste tipo de 

atividade é possível elaborar com os alunos 

“conselhos” para estar seguros de oferecer 

corretamente a informação. Por exemplo, 

realizar ajustes nas referências produzidas em 

relação a um objeto e outro, em relação ao 

próprio corpo ou de um espaço maior. 

aula até sala de direção da escola. 

Os erros a presentados poderão ser discutidos 

em espaços de trabalho coletivo, o que 

permitirá identificar as dificuldades e elaborar 

“conselhos” para jogar melhor. Por exemplo, 

realizar ajustes nas referências produzidas em 

relação a um objeto e outro, em relação ao 

próprio corpo ou de um espaço maior. 

Resolver problemas que envolvam la 

comunicação e interpretação de 

deslocamentos e trajetos por meio de 

desenhos, gráficos ou instruções verbais 

orais ou escritas 

Resolver problemas que envolvam la 

comunicação e interpretação de percursos 

por meio de desenhos, gráficos o 

instruções orais ou escritas 

 

Um tipo de situação que se pode propor consiste, O professor poderá propor aos alunos, por  



 
 

 

por exemplo, em elaborar desenhos ou 

representações gráficas que permitam as famílias 

e ao restante dos alunos conhecerem o percurso 

estabelecido para visitar uma exposição de 

trabalhos ou localizar um em particular. Os 

alunos também poderão ditar ao professor um 

texto instrucional que informe sobre o percurso 

sugerido para ser exposto em um cartaz. Será 

possível comprovar se o desenho o texto 

permitem localizar-se no espaço, convidando 

uma pessoa que não participou do processo que 

o utilize efetivamente. Realizar ajustes nestes 

desenhos ou textos para que sejam mais claros, 

faz parte da tarefa proposta em torno da 

comunicação e interpretação de percursos. 

exemplo, realizar um percurso pela escola para 

depois, por meio de um desenho ou um texto 

instrucional, comunicar aos demais o percurso 

realizado. Será possível comprovar se o 

desenho ou o texto permitem reproduzir o 

percurso em questão ou se é necessário  

realizar ajustes para que fiquem mais claros. É 

possível também promover a interpretação de 

diferentes percursos, por exemplo, os que se 

encontram nos folhetos de museus, zoológico 

ou exposições - e, se é possível, realizar uma 

visita em que se siga efetivamente esse 

percurso usando o “mapa”. 

Resolver problemas que envolvam 

interpretar desenhos e plantas de diferentes 

espaços físicos conhecidos e desconhecidos 

para antecipar e comunicar a localização de 

objetos. 

Resolver problemas que envolvam 

interpretar plantas de diferentes espaços 

físicos conhecidos (aula, pátio, casa), 

analisando pontos de vista, localização de 

objetos, formas diversas de representar, 

proporções, códigos e referências  

Resolver problemas que envolvam 

interpretar sistemas de referências, 

formas de representação e trajetos em 

diferentes plantas de uso social referentes  

a espaços físicos amplos (zoológico, 

museu, bairro, cidade) 

O professor poderá propor aos alunos problemas 

que ofereçam a oportunidade de avançar na 

interpretação da informação que uma planta 

Trata-se de propor problemas que envolvam 

conhecer e interpretar diversas plantas de uso 

social, por exemplo, do zoológico, mapas de 

O professor promoverá a resolução de 

problemas que envolvam conhecer e interpretar 

diversas plantas de uso social, por exemplo, do 



 
 

 

oferece. A situação de encontrar um objeto 

escondido na sala pode ser útil para oferecer as 

pistas, desta vez, a partir de uma planta da sala 

de aula. Encontrar efetivamente o objeto 

guiando-se pelas indicações da planta, permite 

pensar que o planta foi bem elaborado e 

interpretado. 

Outra proposta possível consiste em localizar 

numa planta da escola as distintas salas de aula, 

a biblioteca, a sala da direção, portas de 

emergência, etc. Esta planta poderá ficar exposta 

na sala de aula e ser consultada em diversas 

oportunidades em que os alunos precisem se 

dirigir a algum destes lugares. Os alunos poderão 

usar códigos convencionais ou códigos propostos 

por eles.  

estradas, planta do metrô, planta de uma casa 

ou do bairro, etc. Se gerará debates e 

intercâmbios acerca da informação que 

oferecem, das referências usadas, se guardam 

ou não certas proporções, etc. 

zoológico, mapas de estradas, planta do metrô, 

planta de uma casa ou do bairro, etc. Se gerará 

debates e intercâmbios acerca da informação 

que oferecem, das referências usadas, se 

guardam ou não certas proporções, etc. 

Ao trabalhar com plantas de espaços mais 

amplos, como a escola ou o bairro, é possível  

solicitar a identificação de uma sala de aula em 

particular ou de algum edifício do bairro 

analisando pontos de referência. Por outro lado, 

é possível entrar em páginas web que 

contenham imagens de satélites (Google earth, 

www.mapsgoogle.com ou outras), localizando 

nestas imagens de diferentes lugares: o estádio 

de algum time próximo da escola, a própria 

escola, alguns edifícios reconhecidos, etc.  

Resolver problemas que envolvam realizar 

representações gráficas de espaços 

pequenos e conhecidos localizando alguns 

objetos 

Resolver problemas que envolva completar 

ou elaborar plantas de diferentes espaços 

físicos conhecidos (sala de aula, pátio), 

analisando pontos de vista, localização de 

objetos e formas diversas de representar 

Resolver problemas que envolvam a 

produção de plantas de diferentes espaços 

físicos (praça, pátio), analisando pontos 

de vista, localização de objetos, formas 

diversas de representar proporções, 

códigos e referências  

Para realizar representações, é possível 

apresentar aos alunos um esquema inicial de um 

O professor poderá propor problemas, 

semelhantes aos do primeiro ano, para 

Trata-se de plantear situações que envolvam 

localizar elementos numa planta considerando 



 
 

 

espaço determinado com alguns pontos de 

referência marcados –por exemplo, a planta da 

biblioteca da escola com suas portas e janelas-. 

As crianças deverão representar os elementos 

que se encontram nesse espaço. Para diminuir a 

dificuldade que envolve desenhar os elementos, 

o professor poderá entregar desenhos dos 

objetos a localizar –mesas, estantes, mapas, 

cadeiras, murais. Será conveniente que estas 

figuras sejam variadas e de diferentes tamanhos 

para poder introduzir a discussão sobre as 

proporções. Uma tarefa mais complexa consiste 

em propor aos alunos que ensaiem a elaboração 

de uma planta, por exemplo, da sala de aula. Os 

alunos enfrentarão o desafio de realizar a planta. 

Esta tarefa requer realizar ajustes e 

reelaborações sucessivas de modo a aproximar-

se o mais perto possível do espaço que se quer 

representar. 

recuperar o que foi trabalhado em torno de 

como localizar alguns objetos numa planta. É 

possível propor novos espaços para representar 

e aumentar a quantidade de elementos para 

localizar. Outra proposta consiste em apresentar 

plantas incompletas de espaços e solicitar a 

identificação de alguns elementos, como as 

salas de aula dentro da planta da escola ou 

edifícios e comércios na planta do bairro. Este 

trabalho implica um “ir e vir” do espaço à planta 

de modo a cotejar se o que marcaram 

corresponde à realidade, discutir sobre pontos 

de referência que é preciso considerar, ampliar 

e incorporar vocabulário específico. Outra 

situação que se pode propor aos alunos, é 

elaborar uma planta da aula. Esta tarefa requer 

realizar ajustes e reelaborações sucessivas de 

modo a aproximar-se o melhor possível do 

espaço que se quer representar, analisando as 

proporções. 

pontos de vista, a relação que se estabelece 

entre uns elementos e outros, as proporções. 

Outra proposta consiste em apresentar plantas 

incompletas de espaços maiores, como a escola 

ou o bairro. É possível solicitar a identificação 

das distintas salas de aula, ou da escola e 

diferentes edifícios ou comércios dentro do 

bairro. Este trabalho implica um “ir e vir” do 

espaço à planta de modo a cotejar se o que 

marcaram corresponde à realidade, discutir 

sobre pontos de referência que é preciso 

considerar e ampliar o vocabulário específico.  

É possível apresentar aos alunos a proposta de 

elaborar uma planta. Esta tarefa requer realizar 

ajustes e reelaborações sucessivas de modo a 

aproximar-se o melhor possível do espaço que 

se quer representar, respeitando as 

proporções. 

 

Resolver problemas que envolvam 

identificar diferentes pontos de vista a 

partir dos quais é possível representar um 

objeto ou situação 

Resolver problemas que envolvam 

identificar diferentes pontos de vista a 

partir dos quais é possível representar um 

objeto ou situação 

Resolver problemas que envolvam 

identificar diferentes pontos de vista a 

partir dos quais é possível representar um 

objeto ou situação 



 
 

 

Ao resolver os problemas propostos para abordar 

os conteúdos anteriores, os alunos precisam 

analisar os diferentes pontos de vista a partir dos 

quais é possível representar um objeto ou 

situação. Esta reflexão surge, 

fundamentalmente, ao se apresentar erros de 

interpretação a partir de um ponto de vista 

diferente do que foi concebida a representação. 

O professor poderá apresentar problemas que 

tem o propósito de discutir especificamente 

estas questões e estabelecer acordos que 

devem ser considerados em novas 

representações. Por exemplo, é possível propor 

a diferentes alunos sentados em diferentes 

lugares em torno de uma mesa, o desenho de 

um objeto ou conjunto de objetos colocados no 

centro da mesa. Depois, é possível misturar os 

desenhos e reconhecer quem o produziu de 

acordo com o que “se vê” a partir do lugar em 

que estava sentado ou identificar sua posição a 

partir do que pode desenhar. O professor 

poderá apresentar aos alunos problemas 

similares aos propostos para o primeiro ano. 

Entre os possíveis, se encontram aqueles que 

consistem em analisar um conjunto de fotos da 

mesma situação tiradas de diferentes pontos de 

vista determinando os aspectos que são 

possíveis ver ou permanecem ocultos de cada 

perspectiva. 

No 3º ano é possível retomar e aprofundar as 

propostas realizadas para o 1º e 2º ano. O 

professor poderá propor a análise de diferentes 

plantas, realizadas a partir de diferentes pontos 

de vista (de cima, de frente, etc.), discutindo 

de forma coletiva indicadores que são 

necessários considerar para determinar a 

posição de quem o produziu.  

Posteriormente, os alunos poderão elaborar 

plantas da sala de aula ou de sua casa a partir 

de diferentes pontos de vista e comparar as 

diferentes produções com as de seus colegas.  

É interessante identificar o ponto de vista a 

partir do qual foi elaborada cada planta. 

 



 
 

 

4º e 5º ano 

Produzir e interpretar instruções escritas para comunicar a localização de pessoas e objetos no espaço e de pontos em uma folha, 

analisando posteriormente a pertinência e suficiência das indicações dadas. 

Propor situações para que os alunos enfrentem a necessidade de oferecer informações para poder localizar objetos ou pessoas em diversos espaços, 

como a sala de aula, o pátio da escola ou outros. Este tipo de situações demanda estabelecer pontos de referência, identificar que a posição de 

observador pode fazer variar a informação etc. Do mesmo modo é possível gerar situações que exijam descrever um percurso para chegar, por 

exemplo, da sala de aula até a entrada da escola. Outros problemas exigirão comunicar a posição de pontos ou objetos em uma folha. 

Produzir plantas de diferentes espaços (aula, casas, praças, pátio da escola etc) analisando pontos de vista, localização de objetos, 

proporções, códigos e referências. 

Trata-se de oferecer aos alunos/as situações que demandem a produção de representações de certos lugares. Em suas produções, os alunos/as 

enfrentam a tarefa de identificar e comunicar pontos de referência, respeitar certas proporções etc. Por exemplo, é possível propor realizar um planta 

de aula, analisando a localização do quadro negro, as janelas, seus modos de representação, a localização de alguns alunos/as, etc. 

Interpretar sistemas de referências, formas de representação e trajetos em diferentes plantas referidos a espaços físicos amplos 

(zoológico, museus, bairro, linhas de trens e ônibus, cidades, estradas etc). 

Um tipo de problema envolve interpretar a informação que provém de uma representação de certo espaço. Por exemplo, se poderia oferecer aos 

alunos/as o planta de aula para tentar localizar ali a porta, o escritório, a posição de alguns dos alunos/as, etc. Do mesmo modo, se poderá analisar a 

informação que aparece em guias que contem plantas de barros, cidades, trajetórias de meios de transporte, etc. Por exemplo: Selecionar a página de 

una guia que contenha o planta em que se encontra a escola. Localizar ali a escola, a casa de alguns alunos/as, o percurso que realizam para chegar à 

escola, etc. 

Por outro lado, é possível entrar em alguma página de Internet que contenha imagens de satélites (Google earth: www.mapsgoogle.com ou outras), 

localizando nestas imagens diferentes lugares: o estádio de algum time de futebol próximo à escola, a própria escola, alguns edifícios reconhecidos, 

praças etc. É possível também analisar plantas de cidades desconhecidas para interpretar a informação que oferecem seus mapas e plantas. 

 


