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Título: O convívio na escola 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

A partir de brincadeiras e momentos de reflexão, os alunos são desafiados a reconhecer a 

necessidade das regras para a coletividade e o bem comum. 

Os conhecimentos desenvolvidos nesta sequência didática podem ser aplicados em situações 

e problemas da vida cotidiana, como ao estabelecer regras de convivência no espaço, contribuindo 

assim para a formação de cidadãos. 

Objetivos de aprendizagem 

Objeto de conhecimento: Situações de convívio em diferentes lugares. 

(EF01GE04) Discutir e elaborar, coletivamente, regras de convívio em diferentes espaços (sa-

la de aula, escola etc.). 

Recursos e materiais necessários  

Bambolês, lousa, giz (ou caneta para quadro), caderno, lápis, cartolinas brancas, papel A4, lá-

pis de cor, canetas hidrográficas coloridas e fita adesiva. 

Desenvolvimento  

Aula 1 – Jogo com bambolê 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 2 

Organização dos alunos: forme com eles um círculo, em espaço fora da sala de aula. 

1ª atividade: 

Para ambientar os alunos ao tema desta sequência didática, a primeira aula propõe um jogo 

colaborativo. Com base na brincadeira de passar o bambolê, os alunos serão incentivados a reconhe-

cer a importância do trabalho coletivo na resolução de problemas. 

A brincadeira deve ocorrer em um espaço aberto, como a quadra ou o pátio, com os alunos 

organizados em roda. Um aluno deve passar o braço por dentro de um bambolê e, em seguida, todos 

devem dar as mãos sem soltá-las até o fim da brincadeira. O bambolê ficará, então, entre os braços 

de dois alunos, que terão de passar o bambolê sobre o corpo (pés, braços e cabeça) – um por vez e 
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sem soltar as mãos – para que o bambolê chegue a outro aluno, e assim sucessivamente, até dar 

uma volta completa por todos os alunos. 

Informe aos alunos o objetivo e as regras dessa brincadeira: o objetivo é fazer com que o 

bambolê dê a volta por todos os alunos da roda, e a regra é que todos devem permanecer o tempo 

todo de mãos dadas. 

Para aumentar a diversão e o desafio, acrescente outros bambolês à brincadeira e oriente-os 

a não deixar que os bambolês se acumulem. 

2ª atividade: 

Ainda em roda, sentem-se no chão e iniciem uma conversa sobre como se sentiram na brin-

cadeira. Após as respostas dos alunos, mencione a importância da boa convivência e da cooperação. 

Somos seres sociais, e isso significa que não podemos viver isolados. Assim, a brincadeira demonstra 

que para atingir um objetivo em comum é importante a colaboração de todos. 

Aula 2 – Regras 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 2 

Organização dos alunos: organize-os em semicírculo, sentados em suas carteiras e voltados para a lousa. 

1ª atividade:  

Retome alguns pontos conversados na aula anterior, como a importância da cooperação. 

Inicie uma conversa sobre regras e proponha que cada aluno diga uma regra da escola que 

eles conheçam. É possível que diversos alunos comecem a falar ao mesmo tempo. Observe esse 

comportamento por alguns instantes e, em seguida, solicite que um de cada vez erga a mão para 

indicar sua vez de falar e, então, aguarde sua vez de dizer a regra. Oriente para que os alunos que 

queiram expor suas opiniões o façam de maneira organizada e respeitosa. 

Escreva as regras mencionadas pelos alunos na lousa. Sugira que pensem sobre a função e a 

importância das regras mencionadas.   

2ª atividade: 

Proponha que os alunos reflitam sobre o próprio comportamento no que diz respeito às re-

gras da escola e da sala de aula, e que escrevam no caderno, com seu auxílio, uma regra que eles 

cumprem e uma regra que ainda não cumprem ou que descumpriram alguma vez. 

Aula 3 – Cartas 

Duração: uma hora-aula  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 1º ano 

2º bimestre – Sequência didática 2 

Referência do livro do aluno: unidade 2 

Organização dos alunos: coloque-os sentados no chão da sala, formando uma roda. 

1ª atividade: 

Confeccione, antecipadamente, cartas individuais com ações escritas. O conteúdo dessas car-

tas pode ter como referência as respostas dadas pelos alunos na atividade do caderno na aula 

anterior. Exemplos de cartas: “Por favor, poderia me emprestar seu lápis?”; “Vou jogar esse lixo no 

chão”; “Bom dia, tudo bem?”; “Vou correr à frente de todos e gritar”; “Quer ajuda?”. 

O total de cartas deve corresponder, no mínimo, ao total de alunos da turma, para que todos 

tenham a chance de participar da atividade. 

Com os alunos sentados no chão da sala de aula, em roda, distribua as cartas no centro da 

roda. Proponha que cada aluno, um por vez, levante e escolha uma carta com uma ação; os alunos 

deverão agrupar as cartas, organizando de um lado as que mostram ações que favorecem o convívio 

em sala de aula, e do outro lado as ações que atrapalham o convívio saudável.  

Após todos os alunos terem escolhido e agrupado as cartas no chão do centro da roda, leia 

em voz alta todas as cartas do primeiro grupo e, em seguida as do segundo grupo. Essa leitura tem o 

propósito de revisar o agrupamento das cartas segundo as atitudes semelhantes que favorecem ou 

não a boa convivência. Esses dois grupos poderão ser nomeados pelos próprios alunos após a leitura. 

Exemplo: o grupo 1 passa a se chamar atitudes respeitosas e o grupo 2, atitudes desrespeitosas. 

Caso algum aluno considere jogar lixo no chão, por exemplo, uma atitude que favorece o 

convívio, pergunte as consequências positivas dessa ação, incentivando a reflexão sobre as causas e 

os efeitos das atitudes que tomamos. Por fim, efetue ajustes no agrupamento, se for necessário. 

2ª atividade: 

Proponha que, coletivamente, os alunos produzam um mural com duas cartolinas: uma com 

as cartas sobre as regras de convívio que respeitam e outra com as atitudes que não são adequadas. 

Esse mural pode ficar afixado na parede da classe com os títulos dos grupos de cartas escolhidos pela 

turma. 
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Aferição de aprendizagem 

Verifique, na aula 1, a participação e o respeito à regra durante a realização da brincadeira. 

Na aula 2, a aferição da aprendizagem acontece com base na participação na conversa, considerando 

o respeito à opinião dos outros e à ordem de fala, erguendo a mão para solicitar a vez. Avalie se, no 

registro realizado no caderno, os alunos identificaram corretamente as regras a cumprir e se conse-

guiram refletir sobre as consequências de descumprimento das regras. Na aula 3, verifique se os 

alunos souberam agrupar corretamente as cartas de acordo com as ações e se participaram da 

produção do mural. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Pinte de verde as frases que representam boas atitudes de convívio na escola e de vermelho as 
que representam más atitudes. 

 

 

2. Por que é importante respeitar as regras de convívio na escola? Assinale a resposta correta: 

a) Para agradar a professora. 

b) Para não sofrer punições. 

c) Não é importante. 

d) Para garantir um bom convívio entre todos.  

Gabarito das questões 

1. Verde: respeitar a opinião dos outros, dizer “por favor”. 

Vermelho: empurrar o colega, jogar lixo no chão. 

2. D 

Respeitar a opinião dos outros 


