
 

 

Guia de intervenções 
MAT1_08GEO08/ Trilha das posições - em cima e embaixo, dentro 

e fora e longe e perto. 
 
 

Possíveis dificuldades na realização 
da atividade 

Intervenções 

Dificuldade de atender duas 
instruções de posição ao mesmo 
tempo 

Algumas instruções possuem duas 
informações de posições diferentes. 
Alguns alunos podem ter dificuldade 
para atender as duas, o professor 
pode ajudar perguntando:   
- Quantas posições tem nessa 
instrução? 
- Qual você vai atender primeiro? Qual 
elemento e qual  referência se 
relaciona a essa posição? 
- Agora que você se posicionou, qual a 
segunda posição? Qual o elemento e 
referência que se relaciona a segunda 
posição? 

Dificuldade em perceber-se como 
referência, bem como,  atentar-se ao 
outro colega que também será uma 
referência. 

Essa dificuldade pode aparecer 
quando a instrução depende dele e 
do outro. Ex.: Todos devem ficar longe 
um do outro. 
O professor pode orientar os alunos 
perguntando: 
- Para onde o seu colega foi? Você 
está perto ou longe dele? 
- Olhe para os colegas do seu grupo, 
todos estão atendendo a instrução? 

Dificuldade na tomada de decisão em 
grupo. 

Essa dificuldade pode aparecer 
quando a instrução depende de uma 
tomada de decisão coletiva. Ex.: Um 
aluno deve ficar embaixo de algo os 
outros em cima desse mesmo algo. 
O professor pode orientar 
perguntando: 
O grupo já decidiu quem vai ficar 
embaixo de algo? 
Da para ficar alguém em cima desse 
mesmo algo? 

_____________________________________________________________________________ 

Associação Nova Escola © 2017 - Todos os direitos reservados 



 

 

 
 
 
Possíveis erros dos alunos  Intervenções  

Os alunos podem ter dificuldades em           
reconhecer quem fica dentro da         
trilha. 

O professor deve sempre conversar         
com os grupos que uma criança ficará             
na trilha e ela deve ficar atenta, pois,               
em alguns momentos ela também         
terá que atender as instruções. 
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