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TÔ DENTRO,
TÔ FORA…

A L C Y

UNIDUNITÊ

– Tô indo
ou

vindo?

– Tô dentro
ou fora?

– Subindo
ou

descendo?

– Na frente
ou atrás?

– Pra direita ou
pra esquerda?

– Em cima
ou

embaixo?

Atividades
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As crianças, desde muito peque-
nas, estão em contato e participam de
situações que envolvem conceitos
matemáticos (números, relações entre
quantidades e noções sobre o espaço e
os objetos), e essa vivência favorece a
elaboração de conhecimentos matemá -
ticos. São exemplos disso: cantigas
infantis (A galinha do vizinho bota
ovo...); percepção e comparação entre
tamanhos, distâncias, quantidades;
descobertas de propriedades dos obje-
tos (pesado, alto, frio...); contagem de
coleções e objetos; contato com núme -
ros (de seu calçado, de sua casa, de
telefones...) etc.

Situações significativas, em que os
conhecimentos adquiridos espontanea -
mente em seu cotidiano sejam ques-
tionados e problematizados, levam as

crianças à conceituação de número e à
construção de noções espaciais e noções
de grandezas e medidas. 

Nos três livros da Coleção Unidunitê,
por meio de desenhos simples e de ima -
gens criativas, as crianças são incenti-
vadas a relacionar seus conhecimentos,
a comparar conceitos, a descobrir re -
lações, a questionar, enfim, a pensar de
maneira lógico-matemática. 

No livro UM, DOIS, TRÊS, QUA-
TRO..., as crianças têm oportunidade
de lidar com situações que envolvem a
noção de número e contagem; no TÔ
DENTRO, TÔ FORA... entram em con-
tato com imagens que as ajudam a
elaborar noções de distância, posição e
direção espacial; e no SOU GRANDE,
SOU PEQUENO..., noções de cores,
grandezas e medidas, principalmente. 

Coleção

Os livros, antes de qualquer intervenção do educador, devem ser explorados livremente
pelas crianças para que, por si próprias, descubram e pensem sobre os conceitos neles contidos.

TÔ DENTRO, TÔ FORA...

UNIDUNITÊ

Desde que nascem, as crianças exploram o ambiente construindo, através de
suas percepções e segundo suas possibilidades de ação, um conhecimento espacial
particular, descobrindo profundidades, analisando objetos e organizando mental-
mente seus deslocamentos.

Adquirir conhecimentos sobre a estruturação de um determinado espaço e
domi nar as relações espaciais para operar nele permitem à criança um controle
das próprias ações sobre a realidade. Para isso, é necessária e importante a atua ção
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do educador, proporcionando experiências exploratórias e desafios. É por meio
de situações significativas (com os objetos, com seu próprio corpo e nos seus
deslocamentos) que a criança vai adquirindo a estruturação do espaço e desen-
volvendo o domínio prático sobre ele. Para dominar um espaço, é importante não
só explorá-lo e conhecê-lo, mas também chegar à sua conceituação e à sua repre-
sentação, conse guindo resolver situações-problema que se apresentem. 

Nesse sentido, ao participar de brincadeiras ou atividades em que percorrem
circuitos, transpõem obstáculos, pensam e analisam seus deslocamentos, anteci-
pam ações, comunicam posições, resolvem situações-problema, as crianças am -
pliam suas experiências e constroem gradativamente conceitos matemáticos.

É importante que, partindo do conhecimento prévio dos alunos, se propo -
nham atividades, brincadeiras e situações educativas para que eles avancem em
seu conhecimento. Abaixo, listo algumas idéias e exemplos; a partir dessa lista e
da realidade de cada grupo de alunos, muitas mais podem ser elaboradas.

Exemplos de atividades e brincadeiras

1 Montar um circuito com bancos,
pneus, cordas, mesas, etc. de forma que
os alunos possam andar em cima do
banco, passar por dentro do pneu, pas-
sar por cima da corda esticada, passar
por baixo da mesa, etc.

2 Conversar sobre as posições dos
objetos e pessoas no espaço: quem está
mais perto da porta? Quem está mais
longe? Quem está na frente da estante?
A janela está do lado de quem? Fulano
está mais perto da mesa ou da lousa?
Etc.

3 Dividir as crianças em duas fi -
lei ras, uma frente à outra, e conversar
sobre as posições e relações espaciais:
quem está ao lado de Sicrano (incluir
direito ou esquerdo, de acordo com a
possibilidade das crianças)? Fulano está
entre quem e quem? Quem está na fren -

te de Beltrano (da outra fileira)? Quem
desta fileira está mais longe de Fulano
(que está na ponta da outra fi lei ra)?
Quem está mais perto? Qual fileira está
mais perto da árvore? Etc.

4 Riscar formas e/ou dispor mate -
riais no chão, distribuindo as crianças
pelo espaço, e conversar sobre as po si -
ções e relações espaciais: quem está den -
tro do pneu? Há uma criança sentada e
uma deitada, quem são? Fulano está de
pé em cima da cadeira: quem está mais
alto, Fulano ou Sicrano? Bel trano está
dentro ou fora do quadrado? Além des -
tas, pode-se fazer questões que abor-
dem: em frente, atrás, ao lado, mais
longe, mais perto, em cima, em baixo,
no meio (entre dois elementos), etc.

5 Promover uma situação ou brin-
cadeira musicada em que os alunos se
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movimentem pelo espaço. Enquanto
is so, conversar sobre os conceitos de
mo vimentação e direção espacial: indo,
vindo, saindo, entrando, para cima, para
baixo, por cima, por baixo, subindo,
descendo, para um lado (direita), para
outro (esquerda), etc.

6 Propor situações-problema que
envolvam noções espaciais: que sala
fica mais perto da nossa? Qual o cami -
nho mais curto para se chegar à qua -
dra? Saindo da sala e indo para o ba -
nhei ro, por onde passamos? É mais

longe daqui para a cozinha ou da cozi -
nha até aqui? 

São muitas as brincadeiras e ati vi -
dades que podem ser oferecidas aos alu -
nos para abordar conceitos de distância,
posição e direção espacial, utilizando-se
situações e vivências do dia-a-dia.

O livro Tô dentro, Tô fora... se propõe
a ser um suporte, uma ferramenta au -
xiliar na problematização de conheci-
mentos espaciais – posição, distância,
direção – e na estruturação desses co -
nhecimentos.

É importante que o educador, ao apresentar o livro aos alunos, permita que eles o
explorem e manuseiem livremente, para que levantem hipóteses e façam relações e
descobertas. Só após esse contato é que se deve fazer perguntas, questionar as observações
feitas por eles, apresentar situações-problema ou indicar diferentes noções.

Nas nove primeiras cenas, são abordadas, primordialmen te, noções
espaciais de posição e distância: dentro/fora, perto/longe, na frente/atrás,
em cima/embaixo, deitado/sentado/em pé, ao lado/direita/esquerda/no
meio (entre). Nas quatro cenas seguintes são abor dadas principalmente
noções espaciais de movimentação e dire ção: indo/vindo, para frente/para
trás, para um lado (direita)/para o outro (esquerda), entrando/saindo,
subindo/descendo. E nas duas cenas finais, todas essas noções apare-
cem conjuntamente. No entanto não se deve ficar restrito a essa divisão:
pode-se trabalhar qualquer noção espacial que o desenho permita e sus-
cite, em qualquer página do livro.

Todas as cenas da primeira parte levam as crianças a pensar e a esta -
belecer relações de posição; há uma noção que é mais evidente, mais direta,
mas outras podem ser também trabalhadas. Por exemplo, na cena 1, há
dois gatos, um fora e outro dentro da lata de lixo. O conceito dentro/fora
é o mais evidente e os gatos são o elemento principal, mas pode-se explorar
também o conceito de perto/longe e o de um lado e de outro ou direi -
ta/esquerda, e também os outros elementos das páginas, através de ques -

Cena a cena
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tões do tipo: o que mais há dentro da lata de lixo? O que mais está fora? O
que está fora que está mais perto da lata de lixo, o gato ou a casca de
banana? Outro exemplo: na cena 2, o conceito mais evidente é na fren -
te/atrás (cachorros em relação à lata de lixo), mas pode-se trabalhar: sen-
tado/em pé (cachorros) e longe/perto (cachorro ou plantas em relação à
lata de lixo), além de para cima (pata do cachorro para cima em frente à lata).

Essa mesma postura deve ser adotada em todas as páginas do livro:
explorar ao máximo todas as possíveis noções e relações espaciais. E, ao
mesmo tempo em que se conversa sobre os conceitos envol vidos em cada
cena, é importante relacioná-los aos próprios alunos e à disposição dos ele-
mentos no ambiente em que estão. Exemplos: tem alguém em pé aqui?
Tem alguém do grupo fora da sala? Quem está mais perto de Fulano? O
que está mais no alto nesta sala? A goiabeira está perto ou longe do portão?

Posição e distância
Listo abaixo os conceitos mais evidentes quanto a posição e distância,

que aparecem nas páginas 6 a 19. Outros, é claro, podem ser trabalhados,
inclusive cor, quantidade, número etc.:

Cena 3: em cima/embaixo (macacos), perto/longe (macaco do chão
e flores em relação ao coqueiro);

Cena 4: dentro/fora (pássaros e boca do jacaré), em cima (pássaro);
Cena 5: mais alto/mais baixo, no meio (entre), em cima/embaixo,

direita/esquerda, ao lado (pássaros), perto/longe (desenhos dos pás-
saros e desenho da Lua), junto/separado; 

Cena 6: perto/longe (vacas em relação à árvore), em cima/embaixo
(pássaros no galho da árvore e vaca embaixo da árvore);

Cena 7: deitado/sentado/em pé (macacos), em cima/embaixo;
Cena 8: ao lado/no meio (entre), direita/esquerda (animais e mági-

co), dentro/fora (animais e cartola);
Cena 9: embaixo/em cima, atrás/na frente (pássaros em relação à

vaca), perto/longe (casa e vaca ou pássaros em relação à vaca ou flores e
casa em relação à vaca).

Movimentação e direção
Como já foi dito, as cenas 10 a 13 levam a criança a pensar na movi-

mentação e na direção espacial, e, como nas páginas anteriores, vários
conceitos e noções podem ser abordados a partir dos desenhos. O
importante, mais uma vez, é relacionar o que é trabalhado ou conver sado
em cada página com o que está acontecendo no ambiente, propondo
questões, estabelecendo relações, apresentando situações-problema.

5
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Listo abaixo os conceitos mais evidentes quanto a movimentação e direção
espacial, mais diretamente percebidos da cena 10 à cena 13:

Cena 10: indo/vindo, para frente/para trás (patos), em cima (pás-
saro na pedra), direita/esquerda (patas dos patos);

Cena 11: para a direita/para a esquerda, pela frente/por trás (onças
em relação à árvore), perto/longe (árvores, cipós); 

Cena 12: saindo/entrando, dentro/fora (animais e plantas em rela ção
ao tronco), direita/esquerda (onça e jacaré em relação ao tronco), per -
to/longe e direita/esquerda (pedras e plantas do chão em relação ao tron-
co ou aos animais), em cima e na frente (plantas em relação ao tronco);

Cena 13: subindo/descendo, para cima/para baixo, embaixo, no
alto, perto, direita/esquerda, pendurado (macacos em relação às pal -
meiras), perto/longe (pássaros).

Distância, posição, movimento e direção
Nas cenas 14 e 15, os conceitos posição, distância, movimento e direção

aparecem misturados e podem ser trabalhados conjuntamente e de forma
dinâmica:

Cena 14: para a direita/para esquerda, por trás/pela frente (tarta -
ruga e coelho), dentro/fora (onça, aranha e outros animais), em cima
(pássaros e tronco), ao lado/direita/esquerda (coruja em relação ao pás-
saro), longe/perto (macaco/coelho em relação ao leitor);

Cena 15: por trás/pela frente (taturanas), para direita/para esquer da
(taturanas, caracóis), subindo/descendo, para cima/para baixo (joa ni -
nhas), por baixo/por cima (caracóis), para frente/para trás, indo/voltando
(abelhas), direita/esquerda (insetos em relação ao tronco), embaixo (abelha
em relação ao galho).

Em todas as páginas pode-se lançar questões sobre todos os elementos
dos desenhos ou, a partir delas, apresentar questões sobre o ambiente em que
os alunos estão e a disposição dos elementos nesse ambiente; pode-se tam-
bém apresentar situações-problema que levem as crianças a estabelecer re -
lações para que ampliem e estruturem seu co nhecimento e seu domínio das
noções de posição, distância e di reção espacial. É importante que as ativi-
dades, as brincadeiras e as situações-problema sejam feitas com elementos e
situações do dia-a-dia das crianças e que as questões sobre o livro as façam
crescer na aquisição da estruturação espacial e no pensar lógico-matemático.

Participar de brincadeiras e atividades significativas em que possam
subir, descer, passar por dentro, por cima, por baixo, engatinhar ou andar
permite que, gradativamente, cheguem à construção de conceitos e à ori-
entação espacial. Conforme as possibilidades, criar contextos em que os
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1 Pedir que desenhem individu -
almente, seguindo as instruções apre-
sentadas: uma bola em cima do banco,
uma menina do lado direito da folha,
uma estrela do lado esquerdo, uma flor
embaixo da mesa etc.

2 Fazer um desenho do pátio e
pedir que as crianças coloquem os
elemen  tos seguindo a instrução dada:
uma menina subindo a escada, uma pá
dentro do balde, um menino descendo
a escada, um indo para a direita, outro
para a esquerda etc.

3 Pedir que façam individual-
mente um desenho que represente um
am bi ente significativo para o grupo –
por exemplo, a sala, o pátio, com todos
os elementos que ele contém. Promover
uma exposição dos dese nhos e conver-
sar sobre eles.

4 Dividir os alunos em dois sub -
 grupos e pedir que representem, num
papel grande, um determinado percur-
so – por exemplo, do portão até a sala
de aula, da sala de aula até o pátio, etc.
Promover uma conversa sobre os regis -
tros feitos pelos grupos.

5 Promover a medição de percur-
sos dentro da escola usando barbante e
depois conversar sobre a experiência.
Por exemplo, medir com dois barbantes
diferentes o percurso da sala ao pátio e o
da sala à secretaria. Comparar a distân-
cia percorrida, conversar sobre os obs tá -
culos e o percurso feito: qual distância é
maior? O que é mais longe da sala: a se -
cretaria ou o pátio? Vocês tiveram de
passar o barbante por baixo de alguma
coisa? Tiveram de desviar de algo, de
que lado foram? A secretaria fica à direi-
ta ou à esquerda de nossa sala? Etc.

Encarte elaborado por BEL LINARES*

*Bel Linares trabalhou 10 anos como professora de Ensino Fundamental e 5 anos
como Psicóloga Escolar em escolas municipais da periferia de São Paulo.

Desde 1982 é diretora, psicóloga e responsável pelo projeto pedagógico do Recreio,
Berçário e Educação Infantil, em São Paulo, que atende crianças de 8 meses a 7 anos.

A partir das dicas de atividades e brincadeiras listadas neste encarte, outras
muitas poderão ser propostas, dentro e a partir do contexto específico de cada sala
de aula e também a partir das questões levantadas pelas próprias crianças. 

7

Mais exemplos de atividades

alunos tenham oportunidade de imaginar caminhos, antecipar ações, comunicar
posições e conseguir fazer representações tridimensionais (com blocos de madeira,
por exemplo) ou planas (com desenhos, por exemplo).
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