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Unidade 3  
Vamos contar o 
tempo? 

TERRA E UNIVERSO 
Escalas de tempo 

(EF01CI05) Identificar e nomear diferen-
tes escalas de tempo: os períodos diá-
rios (manhã, tarde, noite) e a sucessão 
dos dias, semanas, meses e anos 
 
(EF01CI06) Selecionar exemplos de 
como a sucessão de dias e noites ori-
enta o ritmo de atividades diárias de se-
res humanos e de outros seres vivos.  

Nesta unidade, abordamos as escalas de tempo por meio da percepção dos ciclos dia/noite e como a vida 
dos seres humanos e de outros seres vivos se altera em função desse ciclo. Nossas orientações e sugestões 
para esta unidade são: 

• Para que os alunos possam desenvolver o conhecimento acerca das escalas de tempo, é importante que 
eles percebam como ocorre a passagem do tempo em seu cotidiano. Dessa forma, sugerimos apresentar 
aos alunos registros fotográficos de uma mesma localidade em duas situações diferentes: uma durante o 
dia e outra durante a noite. A partir dessas imagens, os alunos são convidados a realizar comparações en-
tre elas, destacando quais são as diferenças existentes entre elas. 

• Questione os alunos sobre as atividades que eles realizam durante o dia e durante a noite. Construa um 
quadro na lousa e divida-o em duas colunas, anotando no topo de uma coluna a palavra “dia” e na outra a 
palavra “noite”. Registre as respostas dos alunos em cada uma delas. Se desejar, você pode, primeira-
mente, agrupar os alunos para que eles façam essa discussão em pequenos grupos e solicitar que eles re-
gistrem suas respostas por escrito, como forma de incentivar os hábitos de escrita dos alunos. Posterior-
mente, você pode orientá-los a compartilhar essas respostas, sistematizando-as no quadro. Assim, você 
poderá observar diferenças nas respostas dos alunos e estimular a interação entre eles. Outra alternativa 
é pedir que eles indiquem diferentes profissões de acordo com o período do dia em que elas ocorrem. Os 
alunos podem perceber alguns padrões, como a existência de algumas profissões que devem ser exercidas 
em todas as horas do dia. 

• Compare os padrões de atividades humanas com os padrões de outros seres vivos. Você pode utilizar ima-
gens de animais que possuem hábitos diurnos e noturnos para efeitos de comparação. 

• Utilize um calendário para evidenciar como a ocorrência das semanas, meses e anos se repete periodica-
mente, mas procure abordar também outras formas de contar o tempo, como o relógio e as mudanças de 
fase da lua. 

• Amplie a compreensão dos alunos sobre a existência de ciclos, destacando a existência das estações do 
ano. Se possível, conduza investigações sobre a disponibilidade de algumas frutas em determinadas épo-
cas do ano, ou sobre o ritmo de vida de algumas espécies de animais que apresentam períodos de hiber-
nação, por exemplo. 

• É importante que a avaliação dos alunos ocorra de forma contínua e processual. Portanto, observe e ava-
lie a participação e o envolvimento deles nas atividades propostas. Para cada conteúdo trabalhado, ana-
lise o que os alunos já conhecem e o que ainda precisa ser desenvolvido. Sempre que necessário, interve-
nha nas atividades no sentido de promover avanços na aprendizagem dos alunos. 

 


