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Título: Escolas diferentes 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Compreender o mundo social requer como ponto de partida o estudo de nossos lugares de 

vivência. Isso nos permite desenvolver noções como a de pertencimento e organizar experiências em 

locais variados, como a escola. Desse modo, esta sequência didática busca estimular a percepção das 

diferenças e semelhanças entre as escolas de diferentes momentos históricos.  

Objetivos de aprendizagem 

Objeto de conhecimento: O modo de vida das crianças em diferentes lugares. 

(EF01GE01) Descrever características observadas de seus lugares de vivência (moradia, esco-

la, etc.) e identificar semelhanças e diferenças entre esses lugares. 

Recursos e materiais necessários  

Lápis, caderno, lousa, giz colorido (ou caneta colorida para quadro). 

Desenvolvimento  

Aula 1 – Roda de conversa 

Duração: uma hora-aula  

Referência do livro do aluno: unidade 2 

Organização dos alunos: disponha-os em semicírculo, de frente para a lousa. 

1ª atividade: 

Com os alunos sentados em semicírculo e voltados para a lousa, inicie uma conversa sobre o 

que eles observam na escola. Proponha que descrevam oralmente, um por vez, as características que 

observam: salas, banheiros, pátio, quadra, biblioteca, laboratórios, professores, alunos, brincadeiras, 

aulas, cadernos, lápis, etc. 

Liste as respostas, escrevendo-as na lousa. Leia com os alunos as palavras listadas e solicite 

que sejam agrupadas em três categorias: pessoas, objetos e dependências. Cada aluno pode grifar as 

palavras na lousa com uma cor diferente para cada grupo. 

Proponha que os alunos registrem no caderno as palavras escritas na lousa, de acordo com o 

agrupamento sugerido. Esse registro será retomado na aula seguinte. 
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2ª atividade: 

Solicite que realizem, para a próxima aula, uma entrevista com um de seus familiares ou res-

ponsáveis, que tenha frequentado uma escola, sobre como era a escola dele. Construa um roteiro 

para a entrevista juntamente com os alunos. Sugestão: 

 Como era o seu dia a dia na escola? 

 Quais eram as dependências dela? 

 Quem trabalhava na escola? 

 Como era a sala de aula? 

 Que objetos eram utilizados na aula? 

 

Registre na lousa o roteiro e peça que os alunos o copiem no caderno, deixando espaço para 

o registro das respostas. 

Proponha aos alunos que verifiquem se os pais ou responsáveis têm fotografias da época em 

que estiveram na escola e, caso tenham, peça que a levem na próxima aula junto das respostas da 

entrevista. 

Aula 2 – Contagem - todas as tampinhas 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 2 

Organização dos alunos: coloque-os em círculo, para uma roda de conversa. 

1ª atividade:  

Em uma roda de conversa, solicite que os alunos tenham em mãos o caderno com o registro 

da aula anterior e a entrevista. Retome a conversa da aula anterior a partir da leitura da lista de 

características da escola registrada no caderno. Leia cada uma das perguntas da entrevista fazendo 

uma pausa para que os alunos possam, um por vez, contar sobre suas respostas. Incentive-os para 

que indiquem as diferenças e semelhanças entre a própria escola e as escolas mencionadas nas 

entrevistas. Como semelhanças, pode haver a presença de professores, de lousa, de quadra e de 

refeitório. Por outro lado, podem ser citadas diferenças nos horários de aula e nas disciplinas 

estudadas, na estrutura da escola, na presença ou ausência de tecnologias, entre outros. 

Caso algum aluno tenha levado fotografias, mostre-as para toda a turma, oriente a observa-

ção e destaque as diferenças. Ressalte que as escolas podem ser diferentes no aspecto físico (na 

construção e nas dependências) e também na organização do seu cotidiano.  
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Aferição de aprendizagem 

As atividades sugeridas nesta sequência didática têm o propósito de desenvolver a habilida-

de de descrever as características observadas nos lugares de vivência ─ no caso, a escola. Desse 

modo, a aferição da aprendizagem na aula 1 será realizada com base na participação dos alunos nos 

momentos de conversa, na produção da lista de características da escola e no registro dessa lista no 

caderno. O aluno deve ser capaz de observar e descrever quais são os elementos que compõem a 

escola. 

A aula 2 propõe que os alunos apresentem e analisem os resultados das entrevistas feitas 

com pessoas adultas que tiveram experiência escolar. Avalie se os alunos conseguem descrever as 

características das escolas, indicando as semelhanças e diferenças entre elas. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Sobre sua escola: 

a) Quais são as dependências dela? 

b) O que tem em sua sala de aula? 

2. Quais elementos podem ser encontrados em todas as escolas? 

a) Plantas e animais de estimação. 

b) Pipoqueiros e sorveteiros. 

c) Cadeiras e lousa. 

d) Remédios e médicos. 

 

Gabarito das questões 

1. Respostas pessoais. 

2. Resposta: letra C. 

 


