MAPA DO TESOURO: “TEMOS QUE FAZER BEM FEITO PARA QUE ELES POSSAM ENTENDER”
Professora Selene Coletti
Meu nome é Selene Coletti , sou professora da rede municipal de Itatiba com uma classe de 2ª
fase da Educação Infantil na CEMEI Curió e outra na EMEB Cel. Francisco Rodrigues Barbosa ,
um 1º ano (1º B), com 29 alunos frequentes , objeto desta narrativa.
A narrativa deste mês conclui a sequencia de trabalho com a noção espacial, iniciada em
setembro em parceria com a mestranda Leonisia que também participa do OBEDUC. A
parceria vem contribuindo para o enriquecimento da prática pedagógica bem como vem
mostrando o quanto é possível avançar na Geometria utilizando as ferramentas presentes no
computador .
A ideia de produzir um mapa do tesouro para que o 2º ano encontrasse gerou bastante
entusiasmo na classe. Penso que isto tem contribuído para que não desistam desta proposta
que por vezes parece ser difícil para eles. No entanto, apesar das dificuldades acabam sempre
se superando. Acredito que seja isto que também nos move a buscar sempre novas
possibilidades e alternativas.
Procurarei retomar o que fizemos tentando comparar algumas produções a partir das
intervenções e do uso da Informática que vem sendo uma excelente ferramenta para o
trabalho com o espaço.
As atividades descritas a seguir aconteceram em fins de outubro e durante o mês de
novembro. A finalização acontecerá na primeira semana de dezembro.
Retomando um pouco...
Como as crianças haviam feito a representação do Se eu fosse um robô 1 e os trabalhos não
haviam ficado de acordo com minhas expectativas já que sabiam muitas coisas que deveriam
conter na representação e não estavam conseguindo realizar, trouxe para a classe alguns
desenhos e analisamos na roda da conversa .

Foto 1: algumas das amostras analisadas em classe do registro da Brincadeira Se eu fosse um robô
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Brincadeira descrita na narrativa de outubro.

Interessante que conforme os trabalhos eram mostrados, os alunos conseguiam elencar tudo o
que faltava. O problema maior está justamente em saber como colocar isso em prática.
Retomei a regra do Se eu fosse um robô e novamente brincamos. Desta vez com a participação
da pesquisadora.
A ajudante do dia (Yasmim) foi escolhida para ser o robô . Como da vez anterior, questionei a
quantidade de passos que Yasmim daria e a quantidade de passos que eu havia dado quando
fora o robô. Medimos os tamanhos dos pés de cada um e a turma discutiu quem daria mais
passos numa distancia delimitada do meio da classe até a frente. Depois de muitas discussões
concluíram que Yasmim andaria mais, pois tinha o pé menor.
Brincamos sempre questionando e intervindo na quantidade de passos a serem dados. Desta
vez antes de iniciar perguntei quais possibilidades de caminho seriam possíveis. A classe viu
duas possibilidades: por dentro (entre as crianças) e por fora, onde havia menos crianças , mas
existiam os móveis.

Foto 2: Crianças posicionadas na classe (obstáculos) para brincar de Se eu fosse um robô

Depois de brincar, a proposta era desenhar um percurso só que desta vez iriam usar uma folha
quadriculada (atividade retirada do livro da professora Regina Grando 2) na qual tinha o robô e
o lixo. Eles iriam representar o caminho do robô e depois explicar para mim e a pesquisadora
qual o percurso feito. A ideia aqui era saber se conseguiam verbalizar os comandos direita e
esquerda e melhoravam a forma de registrar o percurso do robô em relação ao primeiro
registro.
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Livro “Matemática em seu tempo” – 1º ano – Editora Companhia da Escola

Foto 3: registro do aluno Pietro o qual soube nomear corretamente as posições

Muitos ainda confundiam e insistiam nos gestos com as mãos “pra lá e pra cá”. Outros por sua
vez representaram o trajeto na diagonal , posição esta não utilizada pelo robô ou mesmo as
crianças durante o jogo.
Várias crianças deram conta de verbalizar o trajeto, colocando os obstáculos e levando o robô
até o seu destino. Alguns registros ficaram ainda confusos e outros melhores que as
representações através do desenho.
Experimentando novas ferramentas: mais desafios
Num outro momento fomos até a sala de Informática. Como já havia proposto a eles que
desenharíamos um mapa do tesouro para que a classe do 2º ano encontrasse, João Gabriel
complementou dizendo que “então teríamos que fazer muito bem feito para que eles
pudessem entender”.
Partindo disso, a ideia era que produzissem o mapa no computador. Não sabíamos muito bem
como. A pesquisadora teve a ideia de usar o Word que também não é muito fácil para as
crianças do primeiro ano.
Assim, com o objetivo de familiarizarem-se com a ferramenta, apresentada pela pesquisadora,
propus fazermos o caminho do robô , eu ia ditando e eles reproduzindo na tela usando as
setas (inserindo as setas através das formas presentes no Word). As ordens foram
reproduzidas pelas crianças, algumas com a ajuda da pesquisadora , do monitor e minha.
Primeiramente , fomos ditando o caminho e ao final inseriram a figura do robô e da lata de
lixo: 3 passos para frente, 1 passo para baixo, 3 passos para a direita, 3 passos para baixo , 2
passos para a direita.
Como é possível ver na foto abaixo, Lorena conseguiu representar corretamente o caminho do
robô.

Figura 1: representação no computador utilizando o Word pela aluna Lorena F.

A ferramenta digital aqui foi bastante importante, uma vez que quando solicitada para
representar o caminho do robô na atividade em classe, na folha, teve dificuldades seja para
explicar os comandos, seja para desenhar o próprio percurso. Embora neste momento o
percurso tenha sido ditado , demonstrou uma maior facilidade na proposta.
Abaixo o percurso que Lorena fez na classe na folha quadriculada: ora coloca tracinhos ora
setas, apaga algumas vezes, ficando difícil compreender qual o percurso feito pelo robô. Ela
mesma não conseguiu explicar as direções representadas.

Figura 2: representação na folha quadriculada da aluna Lorena F.

Na sua primeira representação da brincadeira do Se eu fosse um robô, embora apareça um
caminho pontilhado indicando a direção com uma única seta e colocando a chegada , faltaram
elementos para mostrar os diferentes momentos do percurso: à direita, subir, esquerda,
descer, virar.

Figura 3: primeira representação da brincadeira Se eu fosse um robô da aluna Lorena F.

Como mencionei, para alguns estava sendo difícil o manuseio do Word ao passo que para
outros , ao contrário, não encontravam dificuldades. O monitor deu a ideia de usar o Paint,
outra ferramenta que ainda não haviam utilizado. Para o monitor, produzir o mapa com o
paint seria mais fácil uma vez que a maneira de inserir as setas era menos complexa do que
no Word e poderiam fazer de forma mais autônoma . Achei interessante a possibilidade de
escolherem qual usar. Depois das explicações do monitor de como usar e manusear a
ferramenta, propus que representassem no Paint, a brincadeira do Se eu fosse um robô.
E aqui novamente tive ótimas surpresas . Embora nem todos tenham concluído a atividade
devido ao tempo da aula já estar no final, muitas crianças que apresentaram dificuldades em
registrar a brincadeira, pelo fato de poderem apagar , rever, refazer, conseguiam melhores
registros no Paint e por conseguinte uma maior desenvoltura. Como é o caso da Nicole, que no
papel, não conseguia disponibilizar o espaço e o caminho do robô :

Figura 4: primeira representação da brincadeira Se eu fosse um robô da aluna Nicole

Figura 5: Representação da aluna Nicole da brincadeira Se eu fosse um robô no Paint

Na folha é possível observar que o robô anda em linha reta fazendo próximo a chegada uma
pequena mudança, aparecendo os controles e a chegada ao passo que no ambiente virtual
vemos um percurso mais elaborado com setas e com os obstáculos no caminho, além do
próprio robô e da lata de lixo. Vemos ainda o objeto que o robô levava nas mãos.
E vamos ao mapa...
O próximo passo foi produzir o mapa. Por votação decidimos que o tesouro seria enterrado no
parque. Para tanto, refizemos o caminho até o parque. O que seria também uma forma de
avaliar o quanto evoluíram em relação ao primeiro mapa (narrativa de setembro) o qual
conduzia até a sala das inspetoras sendo que parte do caminho era similar. Lá no parque
decidimos onde esconder o tesouro.
Na volta para a classe, as crianças foram repetindo o caminho e eu fui escrevendo na lousa:
1- Da porta vai reto até o pilar

23456-

Do pilar vai reto até a mureta
Na mureta vira para a esquerda e vai reto até o portão
Atravessa o portão, vai reto até a escada
Vira à direita e sobe a escada
Vai reto, passa 5 pilares até a escada (das classes), vira à esquerda, ando 3 passos, vira à
direita, vai reto até o portão.
7- Abre o portão, atravessa, 3 passos, vira à esquerda e vai até a mureta.
Na sequencia fomos até a sala da Informática, projetei no data show o caminho ditado por
eles, organizei as duplas com saberes semelhantes , porém duas delas não deram muito certo,
pois embora com conhecimentos similares, o comportamento não permitia produzir, tive que
trocá-los e um deles ficar sozinho. Também alguns componentes de outras duplas acabavam
faltando o que resultou em trocas ou mesmo na produção individual.
Propus , então, que escolhessem qual ferramenta iriam utilizar: Word ou Paint. As duplas
foram escolhendo e as crianças foram se organizando a partir das intervenções tanto minhas
como da pesquisadora e produzindo o mapa.
Tanto com uma ferramenta como com a outra, puderam elaborar o mapa, seguindo o caminho
feito. Um árduo trabalho, pois muitos se confundiam em como transpor direita e esquerda na
tela. Precisavam muitas vezes, levantar do computador e virar-se na posição em que estariam
no pátio ou no parque para inserirem na tela o lado correto.
Foram cerca de 3 aulas para que as duplas dessem conta de concluir os mapas e poderem ser
impressos. Realmente muito trabalho. Em alguns momentos, cheguei a pensar que seria
impossível chegar ao final. Mas as discussões e socializações após a Cultura Digital sempre
foram valiosas para repensar novas possibilidades e intervenções.
Quando todos já haviam terminado , imprimi os mapas e ao voltarmos para a classe, fui
mostrando- os prontos para que as crianças pudessem analisar se estavam completos:

Figura 6: representação no Paint do Mapa do tesoura da dupla Felipe Lopes e Fernanda

Mostrei um feito no Paint (figura 6) e perguntei se era possível enxergar onde estava o portão,
o pilar, a mureta e escada. As crianças responderam que não. Relembrei outro trabalho que

havíamos feito com o mapa do corpo e havíamos colocado legendas. Algumas crianças
lembraram-se e disseram que era preciso colocar uma legenda. Mostrei um feito no Word
(figura 7) e eles perceberam que neste não era necessário acrescentar legendas.

Figura 7: Representação do mapa do tesouro no Word pelos alunos Luis Felipe e Kaique

A pesquisadora questionou-os:
Pesquisadora: Por que neste desenho não precisa legenda?
Aluno: Porque esse daí tá tudo arrumadinho.
Leonisia: Mas esse não tá arrumadinho? (mostrando o do Paint) ... Por que esse daqui (
feito no Word) não precisa de legenda Enrico?
Enrico: Porque ele se parece mais com as coisas, e o outro não.
Leonisia: que coisas?
Enrico: As coisas que nós vimos quando nós fomos para o parque.
Leonisia: Ah então aqui é um desenho de um portão mesmo, aqui tem uma mureta com
desenho de muro, e aqui o que é?
Enrico: A escada.
As crianças explicam como fazer para inserir as figuras no Word o que denota que se
apropriaram de muitas informações.

Combinamos então como faríamos a legenda que ficou assim:

Figura 8: Legenda produzida pelas crianças para o mapa do Paint

Num outro momento, chamei as duplas com os mapas para que colorissem de acordo com a
legenda. . Foi mais uma oportunidade para poder analisar melhor quem estava se apropriando
das noções espaciais trabalhadas e constatar quem estava compreendendo o mapa já que

teriam que mostrar onde estava cada item das legendas. A grande maioria apontou sem
problemas. Outro ponto que mostra o quanto estavam envolvidos.
O produto final ficou simplesmente MARAVILHOSO quando consideramos que são crianças de
apenas 7 anos.

Figura 9: produto final do mapa de Fernanda e Felipe Lopes.

Outro ponto que gostaria de enfatizar e penso que mostra a importância das ferramentas
utilizadas é a evolução dos alunos de maneira geral como procurei mostrar ao longo da
narrativa mas que gostaria de focar um em especial que desde o inicio apresentou e ainda
apresenta muitas dificuldades: o aluno David Kauan. Na primeira narrativa havia trazido a sua
representação do percurso que conseguiu fazer a partir da minha intervenção. Quando vemos
o que conseguiu produzir ao longo desta sequencia podemos perceber o quanto o uso da
Informática pode contribuir com sua forma de representar o espaço vivido e ajudar na
elaboração dos conceitos uma vez que hoje ele consegue dominar muito bem as noções de
direita e esquerda .

Figura 10: primeira representação do Mapa do tesouro pelo aluno David Kauan com ajuda da professora pois não
conseguia fazê-lo sozinho.

Figura 11: representação da brincadeira Se eu fosse um robô em classe pelo aluno David Kauan

Figura 12: representação no papel quadriculado da brincadeira Se eu fosse um robô pelo aluno David Kauan

Figura 13: representação do mapa do Tesouro de David Kauan em parceria com Shamylly utilizando o Paint.

Figura 14: produção final do mapa do tesouro da dupla David e Shamylly.

Na sequencia das suas produções é possível perceber , principalmente quando comparamos a
primeira com a última o quanto evoluiu. Na primeira produção do mapa (figura 10) a partir de
muita intervenção da professora coloca o pontilhado para representar o caminho percorrido ,
um ponto de referencia, a sala do 1º B e a sala das coordenadoras e na última (figura 14) o
acréscimo dos pontos de referencia e o uso das flechas nas direções corretas. Mesmo na
representação da brincadeira do Se eu fosse um robô nota-se melhoras nas suas produções.
Quase na reta final...
Havíamos feito o mapa para se chegar ao parque mas ainda faltava o mapa para encontrar o
tesouro no parque. Voltamos para lá e decidi que não teríamos tempo de produzir outro
mapa . Assim acabei resolvendo explorar o texto escrito no qual as crianças ditariam o
caminho para se chegar ao tesouro.
Fomos até o parque e diante do ponto final de onde dava o mapa, ou seja, a mureta, explorei
a forma de medir com os pés. Questionei sobre o tamanho do pé das crianças do 2º ano. Se
seria do tamanho maior ou menor da nossa classe. Decidiram que seria o tamanho maior,
número 35. Heloisa de Cassia que calça 35 foi escolhida para seguir o caminho a partir da
medida dos seus pés:
Os alunos foram ditando o caminho: Vai para frente até a árvore. Vira à direita.
Antes de Helo virar, virei á direita para confirmar se estava correto , imediatamente mudaram
para a esquerda. Durante o percurso fui questionando a quantidade de passos que seriam
necessários para se chegar ao tesouro.
Após os questionamentos , o texto ficou assim: Ir para frente 14 passos, virar para a
esquerda, vai reto 28 passos; vire à direita , 3 passos reto; vire à esquerda, 38 passos. Vire à
esquerda, anda 4 passos.
Depois , retomei-o com novos questionamentos, revisando o que haviam escrito. A produção
final a qual será entregue juntamente com o mapa feito no computador para que os alunos do
2º B achem o tesouro ficou assim:

DA MURETA ATÉ A ÁRVORE (AO LADO DO TREPA TREPA) VOCÊ TEM QUE
DAR 14 PASSOS PARA FRENTE. DESSA ÁRVORE VIRE À ESQUERDA, ANDE 28
PASSOS PARA FRENTE E CHEGUE DE FRENTE COM A OUTRA ÁRVORE PERTO
DA GANGORRA . VIRE À DIREITA E DÊ 3 PASSOS. VIRE À ESQUERDA , DÊ 38
PASSOS E CHEGUE DE FRENTE COM A PAREDE BRANCA. VIRE À ESQUERDA E
DÊ MAIS 4 PASSOS. ENCONTROU O TESOURO.
A um passo do tesouro
Na próxima semana iremos finalmente entregar os mapas , o desenhado no computador e a
parte escrita para as duplas do 2º ano B que irão à caça. Vamos ver se eles conseguirão
entender as produções e encontrarão o tesouro, se como disse João Gabriel no inicio da
proposta, se nós caprichamos o suficiente para que possam entender as pistas e chegar ao
tesouro.
Concluindo
A sequencia elaborada em conjunto com a pesquisadora fez me ver o quão rica é a ferramenta
da Informática para se trabalhar o espaço , em especial a lateralidade, tão importante para a
alfabetização cartográfica e para a própria vida, no que se refere à localização.
As crianças puderam vivenciar na prática através dos jogos e depois fazer os registros que
foram aprimorados com o uso das ferramentas do computador. O fato de poder apagar e
continuar do ponto em que havia equívocos penso ter sido um aspecto relevante.
O fato de levantar a possibilidade do uso da legenda que havia sido trabalhado recentemente
foi outro ponto de destaque para a construção da alfabetização cartográfica.
A sequencia mostra o quanto a Matemática dialoga com as outras áreas do conhecimento,
neste caso com a Geografia e a Língua Portuguesa. Tudo isso permeado pelo letramento
matemático, digital, cartográfico e da língua em si. Foram muitas vivencias com grande
significação para as crianças e principalmente para mim enquanto professora.

