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Título: O dia e a noite 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Nesta sequência didática, trabalharemos a compreensão do dia e da noite e as suas peculiari-

dades. Dessa forma, é esperado que os alunos relacionem as mais diversas atividades que podem ser 

executadas em tais períodos. Além disso, é importante auxiliá-los na compreensão de como é impor-

tante contar o tempo. Para tal objetivo, oriente-os sobre como observar algumas formas de contagem 

do tempo — em especial utilizando o relógio — pode contribuir para entender a sucessão do tempo e 

também para a organização dos alunos. 

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar os períodos dia e noite. 

• Perceber a função do relógio na organização do tempo das atividades diárias. 

Objeto de conhecimento 

Escalas 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 atividade. 

• Música “O relógio” de Vinícius de Moraes, que pode ser facilmente encontrada na inter-
net; 

Aula 2:  

• Giz de lousa. 

Aula 3:  

• Lápis branco.  

• Lápis coloridos.  

• Lápis preto. 
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• Meia folha de sulfite branca colada à meia folha de papel preto para cada aluno; 

Desenvolvimento  

Aula 1 – Conhecendo o relógio 

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, toque a música “O relógio” e peça para que todos os alunos prestem a atenção. 

Se achar pertinente, toque novamente a música, porém desta vez cante com os alunos.  

Após cantar a música, converse com os alunos acerca dos relógios. É interessante que você 

leve para a sala de aula alguns diferentes tipos de relógio ou imagens deles, como: relógio de parede, 

de pulso, digital, analógico, do celular, de Sol e, também, leve uma ampulheta, ou imagem dela 

Ao término da apresentação dos relógios ou das imagens, questione os alunos acerca do as-

sunto, por exemplo: 

• Que tipo de relógio vocês conhecem? 

• O que o relógio indica? 

• Quando não havia relógio, como será que as pessoas contavam o tempo? 

Permita que todos os alunos exponham as suas ideias. Você pode agir como mediador, orga-

nizando os alunos de forma que todos falem e ouçam as respostas dos colegas. 

Ao final dessas questões, solicite à turma que volte para os seus lugares, e entregue, a cada 

um deles, uma cópia da atividade a seguir. 

O RELÓGIO É O INSTRUMENTO QUE USAMOS PARA CONTAR O TEMPO. NO SEU DIA A DIA, 

VOCÊ PODE USÁ-LO PARA ORGANIZAR SUAS ATIVIDADES. RESPONDA A QUE HORAS VOCÊ COSTUMA: 

• ACORDAR: _______________________  

• IR PARA A ESCOLA: _________________  

• SAIR DA ESCOLA: __________________ 

• ALMOÇAR:_______________________  

• FAZER A TAREFA DE CASA: ___________ 

• JANTAR: ________________________ 

• BRINCAR: _______________________  
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• DORMIR: _______________________ 

Para sistematizar o conhecimento dos alunos, você pode informá-los sobre a importância de 

criarmos uma rotina de horários, principalmente com relação aos horários das refeições, de dormir e 

de assistir televisão.  

Aula 2 – O que eu faço durante o dia e durante a noite 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: em círculo. 

Antes do início da aula, desenhe no pátio da escola dois quadrados: em um deles você deverá 

escrever “MANHÃ” e no segundo “NOITE”. 

No início da aula leve a turma para o pátio e explique a eles que vocês irão brincar. Oriente-os 

que, no primeiro momento, você irá dizer uma atividade e eles deverão se dirigir para o quadrado – 

da manhã ou noite – que representa o período em que eles realizam aquela atividade. A seguir apre-

sentamos algumas sugestões de atividades. 

Almoçar Tomar café da manhã 

Dormir Ver televisão 

Brincar com os amigos Jantar 

Andar de bicicleta Fazer lição de casa 

Ir à escola Jogar bola 

Em um segundo momento, são os próprios alunos que indicarão as atividades. Escolha um 

aluno e peça para que ele mencione, em voz alta, uma atividade, e todos deverão se dirigir para o 

quadrado correspondente, como já combinado anteriormente. Repita esse procedimento até todos os 

alunos participarem. É importante também que você ajude os mais tímidos a pensarem em atividades 

questionando-os sobre o que fazem durante o dia e o que fazem à noite.  

Explique aos alunos que há atividades, como almoçar, que devem acontecer em determinado 

período, nesse caso, durante o dia. Mas há outras, como escovar os dentes, que devem acontecer 

tanto durante o dia quanto à noite. 

Ao final desta segunda parte da atividade, retorne com os alunos para a sala de aula e solicite 

que eles sentem em círculo. Diga a eles que este será o momento de brincar de adivinhas. 
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Proponha as seguintes adivinhas para os alunos: 

• São 12 irmãs diferentes de fato: cada uma tem sua meia, mas nenhuma tem sapato. 

Resposta: As horas. 

• Sempre quietas, sempre agitadas, dormindo de dia, à noite acordadas. 

Resposta: As estrelas. 

• Quanto mais se perde, mais se tem. 

Resposta: O sono. 
Maria José Nóbrega e Rosane Pamplona (org.). Enrosca ou desenrosca? Advinhas, travas-línguas e outras enroscadas. São Paulo: Moderna, 

2005. 

Você pode inserir outras adivinhas que achar pertinentes. O importante é que todos partici-

pem e que você estimule os alunos a descobrirem as respostas. 

Aula 3 – Produzindo um desenho 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: individual. 

Para o desenvolvimento desta aula, entregue a cada aluno meia folha de sulfite branca colada 

à meia folha de papel preto. A montagem dessa colagem ficará assim: um lado do papel na cor branca 

e o outro na cor preta. 

Solicite que os alunos desenhem, na parte branca, utilizando lápis preto atividades que fazem 

durante o dia. Depois, pergunte a eles, então, o que será desenhado na outra parte. Espera-se que eles 

respondam que, no outro lado, desenharão atividades que executam durante a noite.  

Após esse questionamento, oriente que eles façam desenhos do que fazem à noite, no papel 

preto, e para isso utilizem o lápis branco. Ao final, permita que compartilhem os resultados dos traba-

lhos, expondo os desenhos. 

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 os estão relacionando 

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 e verifique quanto eles assimilaram do conhecimento 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 nas atividades? 

• Fui capaz de falar no momento correto? 

• Consegui ouvir meus colegas? 

• Fiz o desenho das atividades do dia e da noite com empenho? 

• Trabalhei no tempo oferecido? 

• Deixei o local de trabalho arrumado? 

• Colaborei com meus colegas? 

• Soube aceitar ajuda dos meus colegas? 

Questões para auxiliar na aferição  

1. Jogo de mímica: divida os alunos em dois grupos. Cada grupo vai representar por meio de 
mímica atividades que são realizadas durante a noite ou durante o dia. O outro grupo 
deverá descobrir qual a atividade representada e dizer se ocorre durante o dia ou durante 
a noite. 

2. Montar um painel com imagens ou fotos feitas durante o dia ou durante a noite. Essas 
fotos podem ser produzidas pelos próprios alunos. Oriente-os a identificar as fotos com 
nome e data. É possível também elaborar legendas para as fotos.? 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. Apesar de a resposta ser pessoal, espera-se que os alunos consigam adivinhar 
as atividades que são realizadas em cada período.  

2. Resposta pessoal. Apesar de a resposta ser pessoal, espera-se que o aluno não encontre dificul-
dades em produzir o cartaz e consiga selecionar imagens de atividades diárias ou noturnas.   


