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Título: A escola 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Por meio das atividades propostas nesta sequência didática, o estudante se reconhece como 

membro da comunidade escolar e agente atuante na construção e transformação desse espaço, além 

de situar os demais atores participantes desse ambiente.   

Objetivos de aprendizagem 

• Analisar o espaço escolar e sua representação.  

• Identificar os membros da comunidade escolar e suas respectivas funções sociais. 

• Reconhecer a escola como um importante grupo social.  

Objetos de conhecimento 

• Mudanças e permanências 

• Localização, orientação e representação espacial 

• A noção do “Eu” e do “Outro”: comunidade, convivências e interações entre pessoas 

• A sobrevivência e a relação com a natureza 

Habilidades abordadas 

• (EF02GE05) Analisar mudanças e permanências, comparando imagens 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. 

• (EF02HI01) Reconhecer espaços de sociabilidade e identificar os motivos que aproximam 
e separam as pessoas em diferentes grupos. 

• (EF02HI02) Identificar e descrever práticas e papéis sociais que as pessoas exercem em 
diferentes comunidades. 

• (EF02HI10) Identificar diferentes formas de trabalho existentes na comunidade em que 
vive, suas especificidades e importância. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – O espaço escolar (parte 1): ontem e hoje  

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula e dependências da escola. 

Organização dos estudantes: em um grande grupo. 

Recursos e/ou materiais necessários: caderno, lápis pretos, lápis coloridos, mapa das dependências da escola e questio-
nários investigativos impressos (entrevista). 

Inicie a aula reservando 5 minutos para mencionar aos estudantes que a escola é um espaço 

físico de convívio (para aprender, estudar, fazer amizades, trabalhar em grupo, brincar, respeitar opi-

niões e diferenças, desenvolver a sociabilidade etc.) e de construção do conhecimento diário por meio 

de diferentes práticas (ler, escrever, pintar, desenhar, dialogar, usar computador etc.) em diferentes 

espaços (sala de aula, biblioteca, quadra de esportes, sala multimídia, pátio etc.). A escola é constituída 

por estudantes, professores, coordenadores, diretor, vice-diretor, inspetor de estudantes, merendeira 

ou responsável pela cantina, pessoal da limpeza, secretária, entre outros profissionais. Destaque a ne-

cessidade de respeito às regras de conduta instituídas pela escola e ao trabalho realizado por todas as 

pessoas nesse ambiente. 

Em seguida, proponha aos estudantes um passeio guiado pela escola para reconhecimento de 

“características do meio escolar”. Durante essa exploração do ambiente escolar, nomeie as dependên-

cias da escola e os funcionários que se encontram em cada local e suas respectivas funções profissio-

nais. É interessante levar um mapa da escola desenhado previamente para que os estudantes possam 

se localizar. Essa parte da atividade deve durar em torno de 20 minutos. 

Ao retornar para a sala de aula, solicite a cada estudante que faça um desenho em seu caderno 

da dependência da escola que mais chamou sua atenção e que represente em sua produção os mem-

bros da comunidade escolar que atuam nesse espaço escolhido. Essa parte da atividade deve durar 

em torno de 20 minutos. 

Nos 5 minutos finais da aula, proponha aos estudantes como tarefa de casa o desafio de in-

vestigar como costumavam ser os espaços escolares em outras épocas. Para que eles consigam fazer 

a atividade, sugira que realizem uma entrevista com duas pessoas mais velhas de sua família, se pos-

sível. Um dos entrevistados pode ser seu pai, sua mãe (ou o responsável direto), irmãos mais velhos, 

primos etc.; o outro adulto deve ser mais idoso, com idade superior a 60 anos (podem ser avós, tios, 

vizinhos etc.). Entregue a eles uma cópia do questionário investigativo abaixo. Explique como devem 

apresentar esse questionário aos entrevistados e oriente-os a preencher, eles próprios, o campo 

“você” (indicando características da escola em que estudam). Segue abaixo o modelo para o questio-

nário. 
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Questionário investigativo 

Nome do estudante: 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Data da entrevista: _______/______/_____      2º ano Ensino Fundamental I. 

 

1. Com que idade você aprendeu a ler e a escrever? 

Você: _________________________________________________________________________ 

Adulto entrevistado: _____________________________________________________________ 

Idoso entrevistado: ______________________________________________________________ 

 

2. Que itens faziam parte do material escolar de sua época? 

Você: _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Adulto entrevistado: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Idoso entrevistado: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. Qual era o uniforme comum aos estudantes de sua escola nessa época? 

Você: _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Adulto entrevistado: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Idoso entrevistado: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Aula 2 – O espaço escolar (parte 2): análise e organização de dados 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: em grupos de quatro. 

Recursos e/ou materiais necessários: caderno, folhas de cartolina ou papel pardo, lápis pretos, lápis coloridos, cola e 
questionário investigativo realizado na aula 1. 

Nesta aula, organize os estudantes em grupos de quatro pessoas. Solicite a cada grupo que 

analise as respostas de seus entrevistados e as organizem, verificando os pontos em comum e diver-

gentes. Para organizar as informações, os estudantes devem anotar cada pergunta em uma folha do 

caderno; depois, devem ouvir todas as respostas obtidas nas entrevistas realizadas pelos colegas de 

grupo para cada pergunta feita. Por fim, devem discutir e eleger as semelhanças e divergências entre 

as respostas analisadas. Essa parte da atividade deve durar em torno de 25 minutos. 

Após essa fase de análise e organização de dados, cada grupo de estudantes deve confeccio-

nar, nos 25 minutos restantes de aula, um cartaz com a folha de cartolina ou papel pardo, que deve 

ser dividido em duas partes: a primeira delas deve apresentar uma imagem (pode ser desenho, cola-

gem, fotografia etc.) retratando, com base nos dados obtidos nas entrevistas, como seria uma escola 

de antigamente, na época dos avós ou conhecidos com idade superior a 60 anos; a outra metade do 

mural deve apresentar imagens que retratem o ambiente escolar mais recente. Os cartazes serão ex-

postos nos murais em sala de aula, para que todos possam observar as semelhanças e as diferenças 

entre as entrevistas realizadas.   

 

Aula 3 – A comunidade escolar e suas funções 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: em um grande grupo e, posteriormente, em grupos de três. 

Recursos e/ou materiais necessários: lousa, caderno, lápis pretos e lápis coloridos, folhas de papel sulfite, barbante, giz 
de lousa e apagador de lousa, apito, molho de chaves, pano de limpeza, carimbos e material de secretaria, colheres de 
pau. 

Nesta aula, objetiva-se a conscientização de que na escola há vários funcionários que desem-

penham trabalhos importantes e específicos, que contribuem para a organização das atividades esco-

lares. Para isso, propõe-se nos primeiros 25 minutos de aula que os estudantes relacionem objetos e 

lugares de vivência da escola com as funções sociais dos membros da comunidade escolar. Separe 

previamente alguns objetos utilizados por determinados funcionários, como giz de lousa e apagador 

de lousa, carimbos da secretaria, colheres de pau, molho de chaves, pano de limpeza etc. Apresente 

cada objeto selecionado aos estudantes e pergunte: “Qual é o profissional da escola que usa este 
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material?”, “Em que local da escola encontramos este profissional?”. A seguir, são sugeridos alguns 

exemplos de objetos para o desenvolvimento dessa proposta. 

• Exemplo 1: o apito. Os estudantes deverão compreender que o apito deve estar relacio-
nado, por exemplo, ao professor de Educação Física, cujo espaço de trabalho pode ser o 
pátio ou a quadra de esportes da escola.  

• Exemplo 2: colheres de pau. Os estudantes deverão compreender que esses objetos per-
tencem às pessoas que trabalham na cantina da escola. Elas os usam durante o preparo 
das refeições dos estudantes na cozinha ou cantina escolar. 

• Exemplo 3: giz de lousa e apagador de lousa. Os estudantes deverão compreender que 
esses objetos são de uso do professor em sala de aula. 

• Exemplo 4: molho de chaves. Os estudantes deverão compreender que esse objeto deve 
pertencer ao porteiro ou zelador, que é o responsável por abrir e fechar a escola, assim 
como controlar o acesso às demais dependências. 

• Exemplo 5: pano de limpeza. Os estudantes deverão compreender que esse objeto geral-
mente é encontrado com funcionários de limpeza e zeladores. Eles trabalham em todas as 
dependências da escola. 

• Exemplo 6: carimbo, grampeador e clipes. Os estudantes deverão compreender que são 
objetos de uso comum pelos profissionais que trabalham na secretaria da escola.  

Em seguida, nos 25 minutos restantes, divida a turma em grupos de três estudantes. Solicite 

aos grupos que façam desenhos dos profissionais e de seus objetos de trabalho. Ao final, todos os 

trabalhos devem ser afixados em um mural da sala de aula ou em área externa para divulgar a impor-

tância de todos esses profissionais para o funcionamento da escola.  

 

Aferição da aprendizagem 

Observe se os estudantes foram capazes de compreender que o ambiente escolar é um local 

de aprendizagem e socialização e ressalte que existem inúmeras pessoas que contribuem com seu 

trabalho para que isso aconteça. Dessa maneira, espera-se que os estudantes tenham desenvolvido a 

percepção e o respeito pelos diversos profissionais envolvidos no ambiente escolar. Desenvolver a 

empatia e o respeito pelo próximo é importante para a construção de relações sociais e de amizade 

no seu meio de vivência. 

Analise como cada estudante reage em cada atividade apresentada, aprofundando-se e pro-

curando novas maneiras de esclarecer dúvidas. Avalie se os estudantes conseguiram identificar as di-

ferenças nos ambientes escolares nas épocas em que seus familiares estudaram no passado, em rela-

ção à escola em que eles estudam atualmente. Considere os avanços dos estudantes, mediando as 

atividades e conduzindo a interação de forma colaborativa. 
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Você pode propor uma autoavaliação aos estudantes, com as seguintes questões: 

• Eu soube conversar com meus familiares ou adultos de meu convívio durante a entrevista? 

• Escutei as explicações do professor com atenção durante as aulas? 

• Consegui falar e ouvir as respostas dos colegas de meu grupo durante a discussão? 

• Conheço as dependências da minha escola e os funcionários que trabalham nelas? 

• Tenho atitudes de respeito para com os funcionários da minha escola? 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. A escola é um local de: 

(    ) apenas aprendizagem. 

(    ) apenas socialização. 

(   ) aprendizagem e socialização. 

 

2. Assinale (V) quando verdadeiro e (F) quando falso: 

(    ) A sala de aula é o único lugar em que a aprendizagem acontece.  

(    ) É preciso respeito entre todos os membros da comunidade escolar. 

(    ) As escolas não mudaram com o passar do tempo. 

(    ) A escola não é formada apenas por estudantes e professores. 

(    ) Todos os membros da comunidade escolar são importantes para o funcionamento da escola. 
 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que o estudante assinale apenas: 

( x ) aprendizagem e socialização.  

2. F, V, F, V, V. 


