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Título: Locais de brincar ─ espaço de todos 

Duração: 4 aulas 

Introdução 

As ruas, as praças, os parques e muitas praias têm importante função na sociedade, pois ne-

les desenvolvem-se relações sociais, políticas e econômicas. Assim, possibilitam diferentes situações 

de convívio e usos diferenciados, como manifestações políticas, festividades ou brincadeiras, além de 

ser local de trabalho para muitas pessoas. As brincadeiras representam não apenas diversão, mas 

também oportunidades de aprendizado e convivência . 

Objetivos de aprendizagem 

Objeto de conhecimento: Situações de convívio em diferentes lugares. 

(EF01GE03) Identificar e relatar semelhanças e diferenças de usos do espaço público (praças, 

parques) para o lazer e diferentes manifestações. 

Recursos e materiais necessários  

Lápis, lápis de cor, papel canson A4, caderno, massa para fixação de papel, projetor de ima-

gens, giz, elásticos, cordas e livros de histórias infantis. 

Desenvolvimento  

Aula 1 – Lugares de convívio social 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 1 

Organização dos alunos: a atividade deve ser feita individualmente. 

1ª. Atividade: 

Inicie uma conversa a respeito dos lugares de convívio social dos alunos. Peça que cada um 

diga ao menos um lugar onde convive com outras pessoas ─ por exemplo, escola, parque, moradia, 

clube, rua, praia, quintal, playground. É importante que haja diversidade de lugares apresentados 

pelos alunos. 

2ª. Atividade:  

Proponha a produção de um desenho sobre um lugar no qual os alunos gostam de brincar. 

Eles devem utilizar lápis de cor e papel canson A4 para fazer os desenhos e escrever com o lápis a 
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atividade que costumam praticar e o nome desse lugar. Espera-se que os alunos pensem em ativida-

des como ir à praia e fazer castelos de areia, ou brincar de amarelinha no quintal. 

Conserve os desenhos, pois serão utilizados na aula seguinte. 

Aula 2 – Ruas, praças e parques 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 1 

Organização dos alunos: disponha-os em semicírculo. 

1ª atividade:  

Retome as ideias da aula anterior a respeito de o que é e quais são os lugares de convívio dos 

alunos. 

Fixe na lousa ou em uma parede da sala de aula os desenhos produzidos na aula anterior. Pe-

ça que os alunos analisem oralmente os lugares, as pessoas e as atividades representados. 

Coletivamente, proponha que agrupem os desenhos de acordo com as características do lu-

gares representados: lugares que podem ser frequentados por todas as pessoas e lugares que não 

podem ser frequentados por todas as pessoas. 

Após esse agrupamento, explique aos alunos os conceitos de espaço público e espaço priva-

do.  

2ª atividade:  

Analisem conjuntamente os desenhos do primeiro agrupamento (praças, parques, ruas, 

praias), pensando sobre outras atividades possíveis de ser realizadas nesses locais . Por exemplo: na 

praia as pessoas podem brincar na areia e na água, conversar, observar as ondas do mar, vender ou 

comprar sorvetes, etc. 

Aula 3 – Ágora 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 1 

Organização dos alunos: organize-os em um círculo. 

1ª atividade:  

Realize uma pesquisa prévia de imagens da ágora na Grécia antiga. 

Apresente as imagens para os alunos e conte a história desse importante local de convivência 

na Antiguidade. A ágora era a principal praça da pólis e um local bastante valorizado nas cidades-
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estado gregas, sobretudo em Atenas, sendo uma das principais referências para a compreensão de o 

que é um espaço que pode ser frequentado indistintamente por todas as pessoas e que não pertence 

a nenhuma pessoa ou empresa (espaço público). Nesse local se davam as relações políticas, sociais e 

econômicas da Grécia antiga.  

Muitas atividades diferentes aconteciam na ágora, como assembleias, trocas de mercadorias, 

festivais, desfiles e apresentações teatrais. 

Converse com a classe, realizando uma comparação entre a ágora grega e uma praça do bair-

ro ou da cidade, afirmando que mesmo nesses locais podemos realizar diferentes atividades, como 

brincar, participar de desfiles e festas, comprar objetos e alimentos em feiras, entre outras. 

Assim, pretende-se que os alunos se apropriem da noção de que há locais que podem ser 

frequentados por todos, que não pertencem a alguém (pessoa ou empresa), e de suas possibilidades 

de uso. 

2ª atividade:  

Proponha um registro no caderno, solicitando que os alunos escrevam ao menos duas ativi-

dades que já realizaram ou presenciaram nas ruas, parques ou praças. 

Aula 4 – Brincando no pátio ou parquinho da escola! 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: Unidade 1 

Organização dos alunos: atividade fora de sala 

1ª atividade:  

Peça para que os alunos observem o lugar, dando a eles alguns minutos para notar como ele 

está organizado (de que forma elementos como bancos, brinquedos, gramados estão distribuídos), 

quem o frequenta e quais atividades podem ser realizadas lá. Depois, formem uma roda de conversa 

na qual os alunos possam expor, oralmente, suas observações. 

2ª atividade:  

Escolha duas ou três atividades para realizar no lugar escolhido. Para um melhor aproveita-

mento, os alunos podem ser divididos em grupos com quantidades diferentes, dependendo da 

atividade escolhida.  

As atividades podem ser: leitura, amarelinha, pular corda ou pular elástico, por exemplo. 

Para a leitura, são necessários alguns livros de histórias infantis. A leitura pode ser individual 

(para aqueles que já possuem autonomia) ou coletiva, sentando-se no chão e formando uma roda. 

Participantes: mínimo de 1 aluno. 
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Para brincar de amarelinha é necessário riscar o chão com um giz. Participantes: mínimo de 1 

aluno. 

Para pular corda sugere-se: utilizar uma corda grande; duas pessoas batem a corda (de prefe-

rência, pessoas adultas); os alunos ficam organizados em fila, um ou dois pulam por vez. Participan-

tes: mínimo de 1 aluno. 

Para pular elástico é necessário um elástico grande (cerca de 3 metros), com cerca de 5 cm 

de espessura e com as duas pontas amarradas. Dois alunos colocam o elástico ao redor de suas 

pernas, formando um triângulo, enquanto o terceiro pula nas laterais que estão esticadas ou no 

centro do triângulo. A sequência de pulos pode ser estipulada pelos próprios participantes. Partici-

pantes: mínimo de 3 alunos. 
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Aferição de aprendizagem 

A aferição de aprendizagem pode ocorrer ao longo de todas as aulas. Na aula 1, faça a aferi-

ção com base na produção do desenho. Na aula 2, considere a participação na conversa e na ativida-

de de agrupamento dos desenhos. Na aula 3, baseie-se no registro escrito adequado nos cadernos. 

Na aula 4, avalie a participação oral ao relatar características do local onde será feito o passeio e 

considere também o envolvimento nas atividades propostas no local. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. O que são ruas, praças, parques e muitas praias? 

a) Lugares que apenas algumas pessoas podem frequentar. 

b) Lugares que todas as pessoas podem frequentar. 

2. São considerados espaços  em que todos podem frequentar e não pertencem a pessoas ou 
empresas: 

a) Ruas.  

b) Parques.  

c) Praças.  

d) Quintal de uma casa. 

Gabarito das questões 

1. B 

2. A, B e C 


