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Título: Conhecendo paisagens 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nesta sequência didática objetiva-se conhecer, comparar e identificar diferentes lugares no 

Brasil. Ressaltaremos características de paisagens de cidades, campos, florestas e litoral. Por meio da 

observação de fotografias, os estudantes poderão comparar paisagens em diferentes épocas. 

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar diferentes lugares e suas características. 

• Identificar as mudanças e as permanências nas paisagens.  

• Reconhecer as transformações que ocorrem no tempo e no espaço. 

• Identificar algumas formas de locomoção e de comunicação entre as pessoas. 

Objetos de conhecimento 

• Convivência e interações entre pessoas na comunidade 

• Riscos e cuidados nos meios de transporte e de comunicação 

• Experiências da comunidade no tempo e no espaço 

• Mudanças e permanências 

• Localização, orientação e representação espacial 

• A sobrevivência e a relação com a natureza 

Habilidades abordadas 

• (EF02GE02) Comparar costumes e tradições de diferentes populações inseridas no bairro 
ou comunidade em que vive, reconhecendo a importância do respeito às diferenças.  

• (EF02GE03) Comparar diferentes meios de transporte e de comunicação, indicando o seu 
papel na conexão entre lugares, e discutir os riscos para a vida e para o meio ambiente e 
os cuidados em seu uso.  

• (EF02GE04) Reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, nas relações com a natu-
reza e no modo de viver de pessoas em diferentes lugares. 

• (EF02GE05) Analisar mudanças e permanências, comparando fotografias de um mesmo 
lugar em diferentes tempos. 

• (EF02GE08) Identificar e elaborar diferentes formas de representação (desenhos, mapas 
mentais, maquetes) para representar componentes da paisagem dos lugares de vivência. 
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• (EF02HI11) Identificar impactos no meio ambiente causados pelas diferentes formas de 
trabalho existentes na comunidade em que vive. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – O lugar e suas diferentes paisagens. 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local:  sala de aula. 

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

Recursos e/ou materiais necessários: fotografias de pontos turísticos brasileiros em diferentes épocas, por exemplo: 
Cristo Redentor, no Rio de Janeiro (RJ); Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR); Palácio da Alvorada, em Brasília (DF); 
Lençóis Maranhenses, em Barreirinhas (MA); e Ponte do Rio Negro (Ponte Jornalista Phelippe Daou), em Manaus (AM); 
mapa político do Brasil impresso; folhas de papel-cartão; gizes de cera coloridos e/ou lápis coloridos e/ou canetas colori-
das. 

Nesta aula propõe-se a observação de alguns pontos turísticos brasileiros, a partir de fotogra-

fias obtidas em diferentes épocas, para reconhecimento de elementos que caracterizam as paisagens 

naturais e o nível de interferência da ação humana antigamente e hoje. Procure reservar cerca de 10 

minutos para a apresentação das fotografias dos pontos turísticos sugeridos (ou de outros que possam 

ser disponibilizados para esse fim), os quais podem ser obtidos de revistas ou sites da internet. 

Inicie a aula apresentando aos estudantes as fotografias de cinco pontos turísticos brasileiros, 

fornecendo a eles informações como nome do local, a cidade e o estado onde eles se encontram (su-

gestão para pesquisar informações a respeito de pontos turísticos do país disponível em: 

<http://www.turismo.gov.br>, acessado em: 29 dez. 2017). É possível que os estudantes reconheçam 

um ou mais dos pontos turísticos apresentados. Porém, o mais importante nessa atividade não é o 

reconhecimento do ponto turístico em si, mas sim que os estudantes identifiquem quais elementos da 

cena são naturais e quais foram modificados pelo ser humano. Por exemplo, no caso do Cristo Reden-

tor, o relevo (principalmente os morros), a vegetação e a presença próxima do oceano são elementos 

naturais, enquanto a escadaria e a estátua do Cristo são elementos inseridos na paisagem. Aproveite 

esse momento para explicar que as paisagens estão em constante transformação, tanto pela ação hu-

mana (por conta do desmatamento ou de programas preservacionistas, da retirada de recursos natu-

rais, pelo processo de urbanização etc.) como pela ação da própria natureza (chuvas, ventos, ação dos 

animais etc.). Para isso, estimule os estudantes a observar e a comparar as fotografias em diferentes 

épocas. 

Em seguida, sugere-se fixar em um mural ou na lousa o mapa político do Brasil (disponível em: 

<http://geoftp.ibge.gov.br/produtos_educacionais/mapas_tematicos/mapas_do_brasil/mapas_naci-

onais/politico/brasil_grandes_regioes.pdf>, acessado em: 22 dez. 2017). Identifique com os estudan-

tes os estados brasileiros em que estão localizados os pontos turísticos estudados. Alerte-os de que há 

lugares situados no litoral e outros no interior do país; e que, como os pontos turísticos estão em 
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regiões brasileiras distintas, apresentam diferentes temperaturas (mais quentes ou mais frias) e pai-

sagens (urbanas e rurais). Para organizar as informações discutidas, faça um quadro na lousa com os 

pontos turísticos estudados, a região do país em que cada um está localizado e outras características 

da paisagem observada que forem sugeridas pelos estudantes. Para essa etapa da atividade, estima-

se um tempo de 20 minutos. 

Para a realização da etapa seguinte da atividade, estima-se um tempo aproximado de 20 mi-

nutos. Solicite aos estudantes que se imaginem em um dos lugares observados e que façam um dese-

nho desse lugar, a fim de confeccionarem um cartão-postal a ser enviado para alguém de sua família 

(eles devem utilizar o papel-cartão previamente providenciado). Outra opção é pedir aos estudantes 

que façam ilustrações dos lugares em que moram para compor os cartões-postais que irão produzir. 

Explique que o cartão postal foi criado há aproximadamente 200 anos, em uma época em que não 

havia internet e o envio de cartas e cartões-postais era mais comum. Se possível, mostre um cartão 

postal ou faça um esquema dele na lousa, para melhor compreensão dos estudantes. Esclareça que 

ele é constituído por dois lados: a frente apresenta uma fotografia do ponto turístico, e o verso deve 

conter uma breve descrição do lugar mostrado na fotografia, além de um espaço para escrever uma 

pequena mensagem e o endereço do destinatário do cartão. Informe também que, geralmente, os 

cartões-postais são enviados pelo correio. Com a facilidade de envio de fotografias e mensagens ins-

tantâneas via aparelhos de celular, os cartões-postais estão, como as cartas, caindo em desuso. 

 

Aula 2 – Transportes e paisagens. 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local:  sala de aula. 

Organização dos estudantes: individual e, posteriormente, em três grandes grupos. 

Recursos e/ou materiais necessários: fotografias de transportes variados (podem ser extraídos da internet ou recortes 
de revistas e jornais); tesoura com pontas arredondadas; fita adesiva; cola; lousa, giz de lousa; folhas de cartolina; lápis 
coloridos; canetas coloridas. 

Nessa aula pretende-se correlacionar os vários tipos de meios de transporte – aquáticos, aé-

reos e terrestres – às paisagens onde eles são utilizados. 

Inicie a aula perguntando aos estudantes quais motivos levam as pessoas a se locomover de 

um lugar a outro. Eles podem citar: trabalhar, comprar alimentos, passear, estudar, se divertir, visitar 

parentes e amigos, etc. Explique que, para se locomover, as pessoas utilizam diferentes meios de trans-

portes, adequados a cada tipo de ambiente. 

Nesse momento, faça um quadro na lousa e divida-o em três colunas, identificando em cada 

uma: transportes aéreos, transportes terrestres e transportes aquáticos. Inicie o preenchimento do 

quadro sugerindo um exemplo de cada meio de transporte e, em seguida, solicite aos estudantes 
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outros exemplos. Caso eles tenham dificuldade, apresente algumas fotografias de diferentes meios de 

transporte. Estima-se um tempo aproximado de 20 minutos para essa etapa da aula. 

A seguir, são apresentadas algumas possibilidades de preenchimento do quadro proposto: 

Transportes aéreos Transportes terrestres Transportes aquáticos 

balão 
avião 
helicóptero 
dirigível 

carro 
bicicleta 
patinete 
trem 
metrô 
carroça 
charrete 
ônibus 
caminhão 

barco 
jangada 
navio 
transatlântico 
moto aquática 
barca 
balsa 
lancha 
catamarã 

Procure reservar um tempo aproximado de 30 minutos para a realização da segunda etapa da 

atividade. Divida a turma em três grupos e solicite que cada um escolha uma das categorias de trans-

porte apresentadas no quadro. Em seguida, utilizando as folhas de cartolina e os lápis e canetas colo-

ridos, os grupos deverão produzir um painel com os meios de transporte em seus ambientes corres-

pondentes. É importante ilustrar o meio de transporte e o lugar por onde este costuma circular, como 

carros nas estradas, barcos em rios e lagos, charretes no meio rural, etc. As fotografias para a confec-

ção dos painéis podem ser pesquisadas previamente pelo professor em revistas, livros, jornais e inter-

net, ou produzidas pelos próprios estudantes. 

 

Aferição da aprendizagem 

O acompanhamento da aprendizagem deve ser realizado durante todo o processo. É impor-

tante sempre verificar como os estudantes estão relacionando as informações novas com o que já 

sabem e se conseguem construir conceitos novos. 

Observe se os estudantes foram capazes de compreender as características de cada lugar apre-

sentado e se conseguem identificar o que é um meio rural ou urbano. Observe também se eles conse-

guem identificar as transformações ocorridas nos lugares e se entendem que isso se dá pela interven-

ção humana ou da própria natureza. Por fim, observe se os estudantes associam corretamente os 

meios de transporte aos respectivos locais de circulação. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Leia atentamente as descrições de cada criança: 

Eu me chamo Beatriz. Moro em uma casa grande, com janelas e portas de madeira. Há um quintal 
enorme, cheio de árvores, onde minha família planta frutas, legumes e verduras. Minha mãe retira do 
quintal quase tudo o que necessitamos para comer. Meu pai, nos finais de semana, vai de caminhonete 
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até a praça central vender alguns itens de nossa colheita. Durante a semana, eu estudo. Como moro 
distante da escola, preciso andar por alguns quilômetros em uma estrada de terra para chegar até ela. 

Eu me chamo Paulo. Moro em um condomínio de apartamentos, com meus pais e irmãos. Eu e meus 
irmãos passamos a maior parte do tempo na escola. Nos finais de semana, costumo ir com minha 
família ao shopping center ou ao clube. Meus pais vão trabalhar de metrô. Meus irmãos e eu vamos 
para a escola de ônibus escolar. 

a) Qual dessas crianças você acha que mora em área rural? Por quê?  

b) Qual dessas crianças você acha que mora em área urbana? Por quê?  

c) Qual o meio de transporte usado pelo pai de Beatriz para vender seus produtos na praça central?  

d) De que forma Beatriz e Paulo se locomovem de casa até a escola?  

2. Descreva um lugar que você já visitou, dentro ou fora de sua cidade. 

 

Gabarito das questões 

1. a) Beatriz. Espera-se que o estudante, a partir da descrição, reconheça os elementos do campo e 
as ações próprias de uma rotina no campo. 

b) Paulo. Espera-se que o estudante reconheça os elementos e as ações próprias de uma rotina no 

meio urbano. 

c) Caminhonete. 

d) Beatriz vai andando, enquanto Paulo vai de ônibus escolar.  

2. Respostas pessoais. 


