
 

 

Material Digital do Professor - Interdisciplinar 

Ciências, Geografia e História – 1º ano 

2º bimestre – Sequência didática 3 

Título: Mudanças ao meu redor 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Esta sequência didática está dividida em três atividades e trabalha as modificações sofridas 

pelas pessoas, pelos espaços, pelos objetos e pelos costumes ao longo do tempo. Procuramos apre-

sentar os conteúdos de forma a incentivar os estudantes a visualizar e reconhecer transformações nos 

elementos e na vida das pessoas dentro de um contexto histórico. Contemplamos aqui a valorização 

da brincadeira e do brincar junto, bem como a possibilidade de o estudante levantar hipóteses, com-

parar e conhecer outras épocas. 

Objetivos da aprendizagem 

• Analisar as modificações que sofrem os objetos, as brincadeiras, os vestuários e as paisa-
gens ao longo do tempo. 

• Diferenciar passado, presente e futuro. 

Objetos de conhecimentos 

• Escalas de tempo 

• O modo de vida das crianças em diferentes lugares  

• A vida em casa, a vida na escola e formas de representação social e espacial: os jogos e 
brincadeiras como forma de interação social e espacial 

Habilidades 

• (EF01CI05) Identificar e nomear diferentes escalas de tempo: os períodos diários (manhã, 
tarde, noite) e a sucessão dos dias, semanas, meses e anos. 

• (EF01GE02) Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras de diferentes 
épocas e lugares. 

• (EF01HI05) Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras atuais e de ou-
tras épocas e lugares. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Brincadeiras de ontem e hoje 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: pátio da escola ou quadra de esportes. 

Organização dos estudantes: em um grande círculo. 

Recursos e/ou materiais necessários: brinquedos antigos (pião, ioiô, bilboquê), uma caixa de sapatos. 

Durante cerca de 30 minutos faça a seguinte atividade: encaminhe os estudantes ao pátio da 

escola ou à quadra de esportes e peça a eles que formem um grande círculo. Coloque na caixa de 

sapatos o pião, o ioiô e o bilboquê. Pergunte aos estudantes sobre as brincadeiras de que gostam, 

permitindo-lhes que expressem as suas brincadeiras favoritas. É provável que algumas brincadeiras 

citadas estejam associadas à tecnologia atual. Após essa primeira manifestação dos estudantes, expli-

que que brinquedo e brincadeira são coisas diferentes e que muitas brincadeiras não necessitam de 

um brinquedo específico para a sua realização, como esconde-esconde, cabra-cega, morto ou vivo, 

estátua etc. Caso os estudantes não conheçam alguma(s) dessas brincadeiras, separe um tempo da 

aula para que possam aprendê-las e se divertam. Como as brincadeiras mudam conforme a região 

brasileira, é importante elencar brincadeiras de outras regiões e/ou adaptar seus nomes. Em seguida, 

pergunte quais brinquedos os estudantes possuem, os de que mais gostam, se existem diferenças en-

tre brinquedos de meninos e meninas etc. Oriente essa conversa oferecendo exemplos e fazendo in-

dagações do tipo: “Só meninas podem brincar com bonecas?”; “Só meninos podem brincar com carri-

nhos?” etc. 

Nos 20 minutos finais, apresente aos estudantes a caixa de sapatos com três brinquedos mais 

antigos: o ioiô, o bilboquê e o pião. Mencione que, antigamente, a maioria das crianças se divertia 

muito com eles. Pergunte a eles se já conheciam esses brinquedos e se seus pais ou avós já haviam 

comentado sobre terem brincado com esses objetos na infância (neste caso, explore quanto tempo se 

passou entre os dias atuais e as épocas em que seus pais ou avós eram crianças). Permita aos estudan-

tes que explorem e manuseiem os brinquedos e, em seguida, mostre como estes funcionam. Disponha 

de um tempo para que os estudantes possam brincar e se divertir. Cuide para que não ocorram aci-

dentes com as crianças quando elas estiverem brincando com o pião e com o bilboquê. Por fim, pro-

ponha a eles que, em uma folha de papel sulfite dividida ao meio, desenhem de um lado um brinquedo 

antigo e, do outro, um brinquedo atual. Solicite aos estudantes que, neste desenho, representem a 

composição de materiais (madeira, plástico etc.) de que são feitos os brinquedos e a forma de brincar 

(sozinho, acompanhado, ao ar livre etc.) com eles. Se possível, monte um mural na sala com as ilustra-

ções para que os estudantes observem a diversidade dos registros. 
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Aula 2 – Brinquedo do futuro 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: em grupos de cinco. 

Recursos e/ou materiais necessários: fotografias de brinquedos e eletrônicos antigos, folhas de cartolina, lápis coloridos, 
canetas hidrográficas. 

Durante cerca de 30 minutos, converse com os estudantes sobre como os objetos do dia a dia 

eram no passado e como são atualmente. Para que possam visualizar melhor, mostre a eles algumas 

fotografias de bonecas, carrinhos de brinquedo, rádios, computadores e aparelhos televisores antigos, 

que podem ser obtidas em revistas ou sites da internet. Pergunte em que esses objetos se diferenciam 

de suas versões atuais e explique como alguns deles funcionavam, caso os alunos tenham dificuldade 

em entender. Questione os estudantes sobre como serão os brinquedos no futuro, considerando as 

mudanças que já ocorreram do passado até o presente. 

Durante os 20 minutos finais, forme grupos de cinco estudantes e distribua a cartolina, os lápis 

e as canetas hidrográficas coloridas para cada um deles. Peça a cada grupo que escolha um brinquedo 

e imagine como ele será no futuro. Os grupos, então, devem elaborar um desenho de como ele seria. 

Ao final, cada grupo deve apresentar sua ideia para os colegas da turma. Após a atividade, o professor 

pode fixar os desenhos no mural da sala de aula. 

Aula 3 – Viajando pelo tempo 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: sentados com as cadeiras enfileiradas, em um grande círculo e, posteriormente, individual. 

Recursos e/ou materiais necessários: placas de cartolina com fotografias antigas de pessoas na praia, duas folhas de sul-
fite, lápis coloridos, canetas hidrográficas, fita dupla face, papel pardo, lousa. 

Para esta atividade, será necessário realizar previamente uma pesquisa (em revistas ou sites 

da internet) sobre fotografias antigas de pessoas (adultos e crianças, mulheres e homens) na praia. 

Imprima seis fotografias do tamanho de uma folha sulfite A4, cole-as em uma cartolina e afixe todas 

com fita dupla face na lousa, cobrindo cada uma com pedaços de papel pardo. Se possível, registre o 

século, a década ou o ano das fotografias. 

Durante os primeiros 20 minutos da aula, explique aos estudantes que eles farão uma excursão 

imaginária até uma praia. Neste momento, faça um levantamento de quem já foi à praia, do que po-

demos encontrar em um lugar como esse, se é mais interessante visitá-la em um dia quente ou frio. 

Em seguida, peça a todos que coloquem suas cadeiras enfileiradas para a montagem de um grande 

“ônibus” que os levará para o passeio. Após a organização e o início da viagem, mencione algumas 

curiosidades, como a velocidade máxima para um ônibus nas estradas, eventuais elementos vistos na 
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paisagem, como serras, e enfatize a entrada em um túnel longo e muito escuro, pois este será o ele-

mento mágico de toda a aula. Ao chegar à praia, diga para todos descerem do “ônibus” e colocarem 

suas roupas imaginárias de banho. Caracterize neste instante quais são as melhores roupas para se 

usar em uma praia, oferecendo exemplos: “É melhor ir à praia de blusa ou de sunga?”. Peça-lhes tam-

bém que passem o protetor solar (salientar a importância do protetor solar e dos melhores horários 

do dia para se ir à praia). Todos então deverão ficar de frente para a lousa, que será o mar, e os pedaços 

de papel pardo que cobrem as fotografias antigas deverão ser retirados. 

Solicite aos estudantes que observem atentamente cada uma das fotografias e que apontem 

o que lhes chama a atenção. Pergunte também sobre as semelhanças e diferenças entre as praias das 

fotografias e aquelas onde eles já estiveram ou conheceram por fotografia ou televisão. Estimule-os a 

procurar uma explicação para essas diferenças e, de forma lúdica, explique que, quando entraram no 

túnel, eles fizeram uma viagem para o passado e, por isso, as pessoas estavam vestidas daquele jeito 

para ir à praia. Após essa exploração, retire as fotografias da lousa. 

Nos 20 minutos seguintes da aula, desfaça o ônibus e forme um grande círculo com as cadeiras. 

Passe pelos estudantes as fotografias, antes afixadas na lousa, para que eles as observem detalhada-

mente. Conduza os estudantes a pensar na qualidade da água das praias e na poluição que pode torná-

las impróprias para o banho, pedindo a eles que citem exemplos de praias sujas ou poluídas que já 

tenham visto ao vivo, na televisão, nos jornais, na internet etc. É importante que eles percebam que, 

assim como mudanças nas vestimentas ocorrem ao longo do tempo, mudanças na paisagem e no am-

biente também podem acontecer. 

Nos 10 minutos finais, solicite aos estudantes que retornem às suas carteiras e, em duas folhas 

de papel sulfite, façam dois desenhos. Um desses desenhos deve ser da praia no tempo passado e o 

outro, de uma praia atual, de forma a registrar essa viagem fantástica ao passado que muitas pessoas 

jamais acreditariam ser possível realizar. 

Aferição da aprendizagem 

O acompanhamento da aprendizagem deve ser realizado de forma contínua durante todo o 

processo. Analise, por exemplo, se os estudantes: 

1. Estabelecem relações entre as transformações que os objetos e as paisagens podem sofrer ao 
longo do tempo. 

2. Diferenciam brinquedos de brincadeiras, bem como aprendem a se divertir com brincadeiras ou 
brinquedos de outras épocas. 

3. Participam de forma colaborativa das atividades. 

4. Compreendem as modificações do vestuário ao longo do tempo. 

5. Compreendem a escala do tempo ao comparar situações atuais com situações do passado e pro-
váveis acontecimentos do futuro. 
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O professor também pode sugerir ao estudante que faça uma autoavaliação de seu desempe-

nho, de forma a auxiliar o trabalho de aferição de sua aprendizagem. Seguem algumas questões nesse 

sentido: 

• Soube trabalhar em grupo e deixar que todos participassem das atividades? 

• Compreendi as diferenças apontadas pelo professor nas fotografias e nos brinquedos 
apresentados? 

• Consegui fazer todas as atividades que o professor pediu? 

• Consegui ser claro ao conversar com o professor e meus colegas? 

• Consegui escutar o professor mesmo enquanto estava brincando? 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Descubra as adivinhas e pinte a resposta correta. 

a) Se de uma corda me soltar, giro, giro até parar, você consegue adivinhar o que sou? 

 

 

b) Vou e volto em um piscar, mas é na mão que gosto de ficar, quem sou eu? 

 

2. Os brinquedos da questão anterior são atuais ou já existem desde a época em que meu professor 
era criança?  

 

Gabarito das questões 

1. a) Espera-se que os estudantes pintem o boxe com a palavra “pião”. 

b) Espera-se que os estudantes pintem o boxe com a palavra “ioiô”. 

2. Espera-se que os estudantes reconheçam que os brinquedos são antigos e existem desde antes 
da época de criança do professor. 

 

Bola Carrinho Pião 

Boneca Ioiô Bolinha de gude 


