
 

 

Guia de intervenções  
MAT2_13GEO05 / Eu no planeta.  

 
 
Possíveis dificuldades na realização       
da atividade 

Intervenções 

- Deslocar objetos e não utilizar 
vocabulário específico, falando por 
exemplo “vou colocar aqui” ou “quero 
colocar deste lado”. 

É importante o professor fazer a 
mediação observando se isso 
acontece em apenas casos isolados 
ou com a maioria dos alunos. 
Se for apenas alguns casos, deve-se 
chamar a atenção novamente para 
que utilizem os comandos mostrando 
as direções e solicitando que digam se 
é: 

- Esquerda ou direita; 
- Em cima ou embaixo; 
- Perto ou longe; 
- Frente ou atrás. 

Mas se for a maioria dos alunos, isso 
demonstra que ainda não possuem 
clareza ou domínio dos conceitos. 
Assim, pode ser retomado o conteúdo 
de localização utilizando o próprio 
corpo ou os materiais que possuem. 
O professor pode fazer os seguintes 
pedidos: 

- Levante a mão 
esquerda/direita; 

- Bata o pé direito/esquerdo; 
- Segure o objeto com mão 

direita/esquerda acima da 
cabeça; 

- Coloque o objeto embaixo do 
pé esquerdo/direito; 

- Mostre sua mão direita e 
esconda atrás do seu corpo a 
mão esquerda. 

E assim sucessivamente, conforme a 
necessidade de maiores intervenções, 
até que seja possível retomar a 
atividade para que eles a realizem 
com segurança e um pouco de 
autonomia. 
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- Obter memória visual apenas do 
objeto e não da sua localização. 

Como dependerá da quantidade de 
alunos que a turma possui, poderá ter 
poucos ou muitos objetos dispostos 
no desenho do planeta. Como 
consequência, pode acontecer de 
algum aluno não lembrar a posição 
que o objeto estava, mas apenas do 
desenho dele e para isso a troca entre 
os colegas é rica em aprendizagem 
significativa. 

 
 
Possíveis erros dos alunos  Intervenções  

- Escolher colocar um objeto à direita 
de outro (que está à esquerda), mas 
colocar na direita do planeta. Ou 
vice-versa. 

Percebe-se que o aluno reconhece o 
lado direito, mas faltou relacionar ao 
ponto de referência. O professor pode 
realizar intervenções, questionando-o: 

- Qual é o seu lado direito? 
- E qual a direita do planeta? 
- Em que posição está o objeto? 

Aponte o lado esquerdo e 
direito. Agora diga qual a 
posição que deseja colocar o 
objeto que está em mãos? 
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