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CONTEÚDO 

- 24 fichas modelo 
- 7 fichas reversíveis silhuetadas 
- Base ou suporte para a colocação das fichas silhuetadas 
- 4 pulseiras vermelhas para indicar a mão direita 

 

OBJETIVOS PSICOPEDAGÓGICOS 

1.º Perceção:  

a) Das posições do corpo: de frente – de costas 

b) Da existência de um eixo de simetria que divide o corpo em duas partes: um lado – outro 
lado (direita–esquerda). 

2.º Aprendizagem dos conceitos esquerda–direita no próprio corpo, o que é fundamental para o 
desenvolvimento perfeito da orientação espacial e da lateralidade. 

3.º  Reconhecimento da  esquerda e direita no outro, facilitando a perceção da troca de lados que se 
dá (esquerda–direita) quando se identifica a direita e a esquerda do outro, passando-se a ter a pessoa 
que se encontra em frente como ponto de referência (ex.: a minha direita coincide com a tua esquerda 
quando estamos um em frente ao outro). 

IDADE RECOMENDADA 

A partir dos 3 anos (ponto 1.º das atividades propostas). A partir de 4 anos (pontos 2.º e 3.º). 

SISTEMA DE JOGO E ATIVIDADES 

Este material permite a participação de 1 a 4 crianças, podendo ser jogado com a supervisão de um 
adulto ou professor/a, o de modo autónomo com instruções simples, sendo muito útil tanto para 
sessões de trabalho individual, como para grupos pequenos. 

Para facilitar a noção do que é a direita e a esquerda no corpo, o vestuário do personagem está 
dividido em duas metades de cores diferentes, para além de dispor de uma pulseira no pulso direito 
e de o jogo incluir pulseiras para que as crianças as coloquem no pulso direito enquanto realizam as 
atividades. 

Recomenda-se seguir a seguinte ordem para o processo de ensino-aprendizagem:  



	

	
Direção técnica: Celso Crespo Bejarano, Psicólogo. 

	

PT 

1.º De frente-de costas, um lado-outro lado (ainda não é necessário utilizar os termos esquerda–
direita). 

• Com o personagem e os objetos (fichas silhuetadas): 

- Seguir as instruções: colocar o personagem e/ou os objetos em diversas posições, de acordo 
com uma instrução: de frente, de costas, com um objeto de um lado, outro objeto do outro 
lado, etc. 

- Expressar verbalmente a posição do personagem e/o os objetos colocados pelo professor ou 
o aluno, utilizando os termos: de frente, de costas, de um lado, do outro lado. 
 

• Com as fichas modelo: 

- Realizar classificações:   
a) fazer dois montes com todas as fichas modelo, um com o personagem virado para a 
frente e outro com o personagem de costas.  
b) fazer dois montes com as fichas modelo com o personagem de costas (ou virado para 
a frente), em conformidade com a posição do objeto (de um lado ou do outro). 

- Fazer pares de fichas: do personagem de costas (ou de frente) com o mesmo objeto de cada 
lado. 

- Jogo de memória: as fichas de costas (ou de frente) são separadas em dois montes em função 
da posição do objeto. Estes dois montes são colocados virados para baixo. A criança vai tirando 
uma ficha de cada monte e vendo se consegue formar um par (tendo o mesmo objeto). Caso 
contrário, voltará a colocá-las viradas para baixo. 
 

• Com o personagem, os objetos e as fichas modelo: 

- Reproduzir a posição que aparece numa ficha modelo com o personagem e os objetos. 

- Procurar a ficha modelo que reflita uma posição do personagem de frente ou de costas com 
um objeto de um lado ou do outro. 

	

2.º Direita-esquerda em si próprio (utilizar os termos direita–esquerda) 

• Com o personagem de costas e os objetos (fichas silhuetadas): 

- Seguir instruções verbais: colocar os objetos em diferentes posições de acordo com uma 
instrução: «coloca o girassol do lado direito e o gato do lado esquerdo», «coloca o cão do lado 
esquerdo com a mão direita», etc. 

- Expressar verbalmente a posição dos objetos, utilizando os termos direita e esquerda. 

• Com as fichas modelo (com o personagem de costas): 
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- Realizar classificações: fazer dois montes: um onde as fichas modelo têm o objeto do lado 
esquerdo e outro onde o objeto se encontra do lado direito das mesmas. 

- Pares e jogo de memória: poderá realizar atividades como as indicadas no ponto 1.º, mas 
utilizando os termos esquerda e direita. 

• Com o personagem de costas, os objetos, e as fichas modelo (com o personagem de costas): 

- Reproduzir a posição das fichas modelo de costas (com o personagem de costas e os objetos) 

- Procurar as fichas modelo que reflitam posições dos objetos com o personagem de costas. 

 

3.º Direita-esquerda no outro 

Antes de realizar as seguintes atividades, deverá colocar-se o personagem de costas sobre a base ou 
suporte, colocando-se um objeto do seu lado direito (ou esquerdo).  Em seguida, a criança deverá 
girar a base e observar que o objeto ficou do lado contrário em relação ao personagem 
(permanecendo, no entanto, ao lado do personagem), e que a pulseira do personagem ficou 
igualmente do lado contrário da pulseira da criança. Esta atividade deverá ser realizada várias vezes 
seguidas, a fim de dar início à perceção do cruzamento dos lados (esquerda– direita) que se dá ao 
identificar a direita e a esquerda no outro. 

Em seguida, poderão realizar-se as mesmas atividades indicadas no ponto 2.º, mas com o 
personagem de frente e as fichas modelo com o personagem de frente. 
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