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Título: Rotina e organização do tempo 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Nesta sequência didática, trabalharemos a compreensão da passagem de tempo, demos-

trando como os períodos — manhã, tarde e noite — estão relacionados às diversas atividades que 

podem ser realizadas todos os dias, contribuindo, dessa forma, com o desenvolvimento da habilidade 

de organização dos alunos quantos as tarefas que eles possam ter, sejam elas: diárias, semanais, men-

sais e até mesmo anuais. Por esse motivo, é importante que os alunos compreendam que existem 

diversas formas de contar o tempo, no entanto, nesta sequência didática, o foco recairá sobre a agenda 

e o calendário como uma maneira concreta de os alunos visualizarem e se apropriarem da linguagem 

que cada um desses instrumentos utiliza.  

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar os períodos manhã, tarde e noite. 

• Identificar e nomear os dias da semana e dos meses do ano. 

• Perceber a organização da rotina em uma agenda relacionando os dias das semanas aos 
períodos manhã, tarde e noite. 

Objeto de conhecimento 

Escala de tempo. 

Habilidade 

(EF01CI06): Selecionar exemplos de como a sucessão de dias e noites orienta o ritmo de ativi-

dades diárias de seres humanos e de outros seres vivos. 

Recursos e materiais necessários  

Aula 1:  

• Cópia da tabela apresentada na atividade. 

• Lápis preto ou lápis colorido. 

Aula 2:  

• Cópia da tabela apresentada na atividade. 

• Lápis preto ou lápis colorido. 
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Aula 3:  

• Cópia da tabela apresentada na atividade. 

• Lápis preto ou lápis colorido. 

Desenvolvimento  

Aula 1 – Aprendendo os períodos 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: em círculo. 

No início da aula, organize a turma em círculo, dessa forma será mais fácil observar todos os 

alunos durante a atividade.  

Em seguida, explique aos alunos que vocês farão uma brincadeira, na qual você irá dizer uma 

atividade e eles deverão ficar em pé – caso realizem essa atividade no período do dia –, agachados – 

caso realizem essa atividade no período da tarde –, ou sentados – caso realizem essa atividade no 

período da noite.  

A seguir criamos uma lista com exemplos de algumas atividades que você pode citar durante 

a brincadeira. Vale lembrar que esta lista é só um exemplo; você pode adaptá-la conforme as suas 

necessidades e a realidade dos alunos. 

• Acordar • Tomar café da manhã • Tirar o pijama 

• Tomar banho • Colocar roupa para ir 
à escola 

• Pintar 

• Desenhar • Tomar lanche • Fazer tarefa com nú-
meros 

• Jantar • Assistir televisão • Fazer tarefa da es-
cola 

• Pentear os cabelos • Arrumar seu quarto • Guardar os brinque-
dos 
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Após a atividade, retornar com os alunos para a sala de aula e entregar a cada um deles uma 

cópia da tabela a seguir: 

 MANHÃ TARDE NOITE 

TOMAR BANHO    

ESCOVAR OS DENTES    

LAVAR AS MÃOS    

PENTEAR OS CABELOS    

FAZER AS TAREFA 
DA ESCOLA 

   

TROCAR DE ROUPA    

BRINCAR    

GUARDAR OS 
BRINQUEDOS 

   

AJUDAR NAS TAREFAS 
DE CASA 

   

ASSISTIR TELEVISÃO    

DORMIR    

Faça a leitura compartilhada dos itens da tabela e, em seguida, solicite que os alunos, com o 

lápis preto, façam um “X” no período que ele realiza a atividade. Outra opção é pedir para que eles 

pintem, com o lápis colorido, o período em que realizam a atividade.  

Caso necessário, oriente os alunos no preenchimento da tabela. Além disso, podem ocorrer 

dúvidas sobre em que período realizam algumas atividades, como “escovar os dentes”; nesses casos, 

oriente os alunos a marcarem todas as colunas em que realizam essa atividade, por exemplo, manhã, 

tarde e noite. 

Aula 2 – Organizando as atividades da semana 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: em duplas. 

Para introduzir a proposta desta aula, converse com os alunos sobre o que é uma agenda e 

como ela pode nos auxiliar na organização das nossas tarefas diárias. Se possível, leve para a escola 

um exemplo de agenda preenchida e mostre como o dono da agenda está organizando os seus dias. 

Na sequência, organize a turma em duplas e entregue uma cópia, para cada um dos alunos, da 

atividade e solicite que eles respondam às questões. A organização em duplas é importante para que 
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os alunos aprendam a trabalhar em grupo e, caso algum membro da dupla tenha dificuldades na ta-

refa, o outro pode ajudar na execução da atividade. 

VEJA A AGENDA DE JÚLIA. 

 
DOMINGO 

SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA-FEIRA 
QUARTA-

FEIRA 
QUINTA-

FEIRA 
SEXTA-
FEIRA 

SÁBADO 

MANHÃ 
ANDAR DE 
BICICLETA 

ESCOLA ESCOLA ESCOLA ESCOLA ESCOLA 

BRINCAR 
COM OS 
AMIGOS 
DA RUA 

TARDE 
IR À CASA DA 
TIA 

FAZER 
TAREFA DA 
ESCOLA  

FAZER TAREFA 
DA ESCOLA 

FAZER 
TAREFA 
ESCOLA 

FAZER TA-
REFA DA ES-
COLA 

FAZER TA-
REFA DA ES-
COLA 

IR AO MER-
CADO COM 
OS PAIS 

NOITE 
BRICAR COM 
OS AMIGOS 
DA RUA 

 GINÁSTICA   GINÁSTICA  
DIA DO 
AMIGO 

FILME EM 
CASA COM 
OS PRIMOS 

Após a leitura da tabela, peça que os alunos respondam às atividades. 

• EM QUE PERÍODO JÚLIA VAI À ESCOLA? 

• EM QUAIS DIAS DA SEMANA ELA VAI À AULA DE GINÁTICA? 

• EM QUE DIAS JÚLIA VAI À ESCOLA? 

• EM QUE PERÍODO DO DIA ELA FAZ A TAREFA DE CASA? 

• EM QUE DIAS DA SEMANA ELA NÃO FAZ TAREFA DE CASA? 

• EM QUE DIAS DA SEMANA ELA PODE BRINCAR COM OS AMIGOS DA RUA? 

• EM QUE DIAS DA SEMANA E EM QUE PERÍODO ELA ANDA DE BICICLETA? 

• JÚLIA AJUDOU A FAZER A LISTA DE COMPRAS. EM QUE DIA IRÁ USÁ-LA? 

• JÚLIA E SEU PAI FIZERAM UMA RECEITA DE BRIGADEIRO PARA LEVAR PARA A TIA. QUE DIA 
ELES LEVARÃO O DOCE? 

• OS PRIMOS DE JÚLIA QUEREM MUITO ENCONTRÁ-LA PARA ASSISTIR A UM FILME. QUE DIA 
SERÁ O ENCONTRO?  
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Aula 3 – O calendário 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: em duplas. 

Explique aos alunos que existem várias formas de marcar a passagem de tempo e que um 

recurso bastante usado é o calendário anual. É importante que os alunos compreendam que, depen-

dendo do uso, os calendários podem dar ênfase ao dia, semana ou ao mês, mas todos eles contemplam 

o ano todo. 

Para trabalhar essa ideia com os alunos, divida a turma em duplas e entregue, a cada dupla, 

um calendário do mês vigente e oriente que eles respondam às questões a seguir: 

USANDO O CALENDÁRIO ENTREGUE PELO SEU PROFESSOR, RESPONDA ÀS QUESTÕES A SE-

GUIR. 

• DE QUE MÊS É O CALENDÁRIO? 

• QUAL É O ANO DO CALENDÁRIO? 

• QUANTOS DIAS TEM ESSE MÊS? 

• QUANTAS SEMANAS TEM ESSE MÊS? 

• TEM FERIADO NESSE MÊS? 

• SE TEVE FERIADO, QUANTOS FORAM? 

• NO MÊS DO CALENDÁRIO QUE VOCÊ RECEBEU, QUANTOS DIAS DE AULA TIVERAM? 

• ESCREVA A DATA DE HOJE. 

Ao término das atividades, faça a correção de forma coletiva e incentive a participação de to-

dos os alunos, permitindo que todos exponham as suas respostas. Essa é uma boa oportunidade para 

desenvolver a oratória dos alunos, ao mesmo tempo desenvolveremos o respeito com os colegas.  

Aferição de aprendizagem 

É imprescindível fazer observações e anotações pessoais para sistematizar as informações 

acerca da aprendizagem dos alunos. Esses dados são importantes para determinar não só como os 

alunos estão compreendendo e construindo os conceitos, mas também como estão relacionando-os 

com seus conhecimentos prévios. 

Para sua aferição da aprendizagem, avalie a participação dos alunos durante as atividades 

propostas nestas sequências didáticas. Para isso, é importante observar se os alunos estão 

compreendendo as diferenças entre os períodos manhã, tarde e noite. Além disso, avalie os alunos 

durante as atividades propostas (aulas 1, 2 e 3) e verifique quanto eles assimilaram do conteúdo 

proposto inicialmente. 
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Você poderá também propor a eles itens de autoavaliação que poderão auxiliá-lo no 

acompanhamento da aprendizagem dos alunos. Da autoavaliação podem constar perguntas como: 

• Como foi a minha participação na atividade? 

• Fui capaz de falar no momento correto? 

• Consegui ouvir meus colegas? 

• Preenchi a tabela de atividades e períodos corretamente? 

• Trabalhei no tempo oferecido? 

• Deixei o local de trabalho arrumado? 

Questões para auxiliar na aferição  

1. As tabelas das atividades realizadas no dia a dia e períodos ficaram todas iguais? Por quê?  

2. Na sua opinião, é importante ter uma agenda para organizar o tempo é importante? 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. Apesar de a resposta ser pessoal, espera-se que os alunos digam que as tabelas 
não são todas iguais porque existem atividades que eles podem realizar em períodos diferentes 
do dia e ainda tem aquelas atividades que alguns deles podem realizar em mais de um período. 

2. Resposta pessoal. Apesar de a resposta ser pessoal, espera-se que o aluno perceba que ter uma 
agenda é importante para organizar o seu tempo.  


