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Título: Meu desenvolvimento 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Nesta sequência didática, serão desenvolvidos conceitos que caracterizam as relações entre 

espaço e corporeidade e as modificações que ambos sofrem ao longo do tempo, vinculando a 

construção da identidade, o desenvolvimento de hábitos de higiene e os relacionamentos que 

estabelecemos com os outros. Na primeira aula, caracterizaremos a importância da escola como 

ambiente socializador, permitindo o fortalecimento do convívio cotidiano, diferente daquele 

desenvolvido pela família, e reconhecendo a importância de cada pessoa para a manutenção do 

ambiente escolar. Na segunda aula, discutiremos alguns hábitos de higiene, com destaque para a 

escovação correta dos dentes e como esta prática está associada à manutenção da saúde. Por fim, 

esperamos que os estudantes caracterizem mudanças que ocorrem ao longo do tempo em seu corpo, 

como medidas de altura e peso, e reconheçam as diferenças entre os colegas como parte da identidade 

de cada um, construindo e mantendo suas relações sociais. 

Objetivos da aprendizagem 

• Reconhecer os ambientes da escola em diferentes épocas e seus funcionários. 

• Compreender que todos os seres vivos se desenvolvem e que o desenvolvimento é 
caracterizado por mudanças ao longo da vida. 

• Relacionar os hábitos de higiene e a promoção da saúde. 

Objetos de conhecimentos 

• Corpo humano 

• As fases da vida e a ideia de temporalidade (passado, presente, futuro) 

• A vida em família e os diferentes vínculos e configurações 

• Diferentes tipos de trabalho existentes no seu dia a dia 

Habilidades abordadas 

• (EF01CI03) Discutir as razões pelas quais os hábitos de higiene do corpo (lavar as mãos 
antes de comer, lavar os dentes, limpar olhos, nariz e orelhas etc.) são necessários para a 
manutenção da saúde. 

• (EF01HI01) Identificar aspectos do seu crescimento, por meio do registro das lembranças 
particulares ou de lembranças dos membros de sua família. 

• (EF01HI06) Conhecer as histórias da família e da escola e identificar o papel 
desempenhado por diferentes sujeitos em diferentes espaços. 
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• (EF01GE07) Descrever atividades de trabalho relacionadas com o dia a dia da sua 
comunidade. 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Minha escola 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: em turma, como um grande grupo. 

Recursos e/ou materiais necessários: fotografias antigas e atuais da escola, projetor de mídia, folhas de papel sulfite, 
canetas hidrográficas, lápis coloridos, papel pardo, pincel atômico preto ou azul. 

Em uma primeira atividade, que deve tomar cerca de 30 minutos, apresente fotografias antigas 

e atuais da escola que mostrem seus espaços internos e externos, seus funcionários, festas e eventos. 

Caso seja possível utilizar um projetor de mídia, faça uma apresentação de slides. Peça aos estudantes 

que reconheçam os locais das fotografias e associem as antigas com as atuais. Pode-se fazer um tour 

pela escola caso os estudantes tenham dificuldades de reconhecer algum local. Caso a escola seja mais 

antiga, pergunte aos estudantes se algum de seus familiares estudou na escola. Explique que eles 

podem perguntar diretamente ou procurar informações como essa nos registros da escola por meio 

do nome e sobrenome, que permitem nos diferenciar das demais pessoas e identificar as da nossa 

família. 

Em uma atividade seguinte, com aproximadamente 20 minutos de duração, pergunte aos 

estudantes quais funcionários da escola eles conhecem pelo nome e anote em papel pardo com pincel 

atômico. Escreva embaixo dos nomes a função de cada um e verifique se os estudantes as reconhecem 

(professor, diretor, secretário, merendeiro, faxineiro, inspetor, bibliotecário etc.). Convide alguns 

funcionários para explicar sua rotina de trabalho na escola, na sala de aula ou em outros ambientes da 

escola. 

Saliente a importância de cada uma dessas pessoas na escola e o respeito, a consideração e a 

gentileza que devemos ter com todos. Ao final, entregue para cada estudante uma folha de papel 

sulfite, lápis colorido e caneta hidrográfica e solicite a eles que façam um registro, em forma de 

desenho, de funções exercidas na escola, separando-as por atividades que ocorrem de dia e de noite 

e utilizando como legenda os nomes escritos no papel pardo. 
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Aula 2 – Hábitos de higiene 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: sentados em um círculo e, posteriormente, em duplas na carteira. 

Recursos e/ou materiais necessários: lápis coloridos, canetas hidrográficas, folhas de papel A2, revistas diversas, cola, 
tesoura com pontas arredondadas, lousa, giz, kit macro modelo de escovação e escova de dentes. 

Oriente os estudantes para que se sentem no chão da sala de aula em um círculo. No primeiro 

momento da atividade, que deve durar cerca de 15 minutos, pergunte aos estudantes se eles sabem 

da importância dos hábitos de higiene para a nossa vida. Neste momento, discuta com eles o signifi-

cado das palavras hábito e higiene. Selecione hábitos de higiene que os estudantes indicarem oral-

mente e organize uma lista na lousa. Informe aos estudantes que, nesta aula, será trabalhado um há-

bito de higiene especifico: a escovação de dentes.  

Nos 10 minutos restantes, apresente-lhes o kit macro modelo de escovação e a escova de 

dente, deixando que os estudantes manipulem os materiais. No lugar do kit, é possível levar escova de 

dente, um fio dental e uma pasta e desenhar na lousa uma arcada dentária para demonstração. Após 

esse contato inicial, questione sobre a importância da higiene bucal adequada, como e quando ela 

deve ser feita, demonstrando como é uma escovação de dentes correta. Procure criar outras situações 

em que os estudantes possam observar este hábito de higiene, como simular a escovação de dentes 

de um estudante na sala de aula ou procurar vídeos demonstrativos (pode ser utilizado o vídeo do site: 

<https://globoplay.globo.com/v/3097208/>, acessado em: 18 dez 2017). 

Para o segundo momento da atividade, com cerca de 25 minutos, solicite aos estudantes que 

se dividam em duplas e entregue para cada uma delas cola, tesoura com pontas arredondadas, folhas 

de papel A2 e revistas para recortes. Peça às duplas que procurem imagens relacionadas aos hábitos 

de higiene nessas revistas e as recortem, a fim de produzir um painel sobre hábitos de saúde. Ao ter-

minar essa atividade, construa um mural com as produções coletivas, destacando os hábitos que con-

tribuem com a higiene pessoal. 
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Aula 3 – Medidas do corpo 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: sentados em um círculo e, posteriormente, individual. 

Recursos e/ou materiais necessários: balança individual analógica ou digital, fita métrica, lápis coloridos, canetas hidro-
gráficas, folhas de sulfite brancas e coloridas. 

Inicie a aula organizando os estudantes sentados no chão, em um círculo, na sala de aula. Em 

seguida, mostre os dois instrumentos que serão utilizados na atividade: balança individual analógica 

ou digital e a fita métrica. Caso não consiga a balança, leve uma foto dela para mostrar seu funciona-

mento e faça a atividade apenas com a fita métrica. Faça algumas perguntas para descobrir os conhe-

cimentos prévios que os estudantes possuem sobre esses instrumentos de medida, como: “Para que 

servem?”; “Quando são utilizados?”; “Alguém possui em casa?” etc.  

Após essa atividade inicial (de duração estimada de 10 minutos), informe-os de que deverão 

tirar os sapatos, pois será realizada a medida do peso e da altura de cada estudante (em uma atividade 

de aproximadamente 30 minutos). Registre as informações coletadas em uma folha de papel sulfite 

colorido com os dizeres “peso e altura”. Neste momento, é importante estar atento a possíveis cons-

trangimentos. Explique que as pessoas se desenvolvem de maneiras diferentes, e que devemos res-

peitar essas diferenças. 

Ao final das verificações, nos 10 minutos finais da aula, questione os estudantes se o peso e a 

altura deles mudaram desde que eram bebês e o que notaram de mudanças em seu corpo desde en-

tão. Mesmo que não tenham suas medidas exatas no passado, eles podem reconhecer seu cresci-

mento por fotos, relatos de outras pessoas e até mesmo ao reparar que suas roupas e seus calçados 

não cabem mais no corpo deles, com o passar do tempo. Ressalte que o desenvolvimento do corpo 

ainda não terminou e que ainda podem ocorrer outras mudanças significativas. Após esta discussão, 

destaque que o processo de desenvolvimento e crescimento está relacionado a fatores variados, como 

características familiares (genética), hábitos alimentares, a realização de atividade física etc. Ao tér-

mino da discussão, entregue uma folha de papel sulfite, lápis coloridos e canetas hidrográficas e peça 

aos estudantes que realizem um registro sobre a atividade desenvolvida, por meio do desenho. Após 

a conclusão dos registros, sugira aos estudantes que levem seu desenho para casa e mostrem os dados 

obtidos a seus familiares ou pessoas de seu convívio. Pode-se repetir a atividade após alguns meses 

para conferir se ocorreram mudanças nas medidas aferidas. Depois da repetição, comentar os novos 

resultados com os estudantes. 

  



 

 

Material Digital do Professor - Interdisciplinar 

Ciências, Geografia e História – 1º ano 

2º bimestre – Sequência didática 1 

Aferição da aprendizagem 

A avaliação dos estudantes deve ocorrer de forma contínua e processual. É importante iniciar 

as aulas com uma investigação do conhecimento prévio dos estudantes sobre o tema abordado. Além 

disso, crie um espaço acolhedor, motivador e desafiador para o aprendizado do estudante e que o 

conduza à reflexão sobre o que tem aprendido. 

Durante as aulas dedicadas ao trabalho deste conteúdo, esteja preparado para mediar as 

atividades, conduzindo os estudantes no processo de aprendizagem. Na medida do possível, faça 

observações e anotações sobre como os estudantes estão reagindo aos conceitos apresentados e 

como relacionam as informações novas ao conhecimento prévio. 

É fundamental considerar todos os avanços dos estudantes durante o processo de avaliação: 

observar se eles formulam hipóteses coerentes aos temas discutidos; se interagem de forma 

colaborativa; e se desenvolvem as habilidades relacionadas à leitura, à escrita e aos desenhos.  

Para a aferição de aprendizagem, avalie a participação dos estudantes durante as conversas e 

como reagem às opiniões e aos posicionamentos dos colegas. 

Algumas medidas podem auxiliar no acompanhamento da aprendizagem. Verifique se os 

estudantes:  

1. Estabelecem relações entre os hábitos de higiene, a promoção da saúde e o desenvolvimento e 
crescimento do próprio corpo. 

2. Compreendem as transformações que ocorrem no corpo e no organismo ao longo do ciclo de 
vida. 

3. Realizam a escovação de seus dentes diariamente de forma adequada. 

4. Identificam as transformações dos espaços ao longo do tempo. 

5. Observam a interdependência de funções a partir das relações de trabalho na escola. 

6. Percebem a importância do nome próprio na construção da identidade. 
 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Correlacione as pessoas que trabalham na escola com suas funções. 

A. Professor (   ) Responsável pela alimentação. 

B. Bibliotecário  (   ) Cuida da biblioteca da escola. 

C. Merendeiro (   ) Ensina sobre diversos assuntos. 
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2. Assinale as afirmações verdadeiras (V) e as afirmações falsas (F). 

(   ) Escovar os dentes é um importante hábito de higiene. 

(   ) Quando uma pessoa se torna adulta, seu corpo não se transforma mais. 

 

Gabarito das questões 

1. C, B, A. 

2. V, F. 


