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Título: Os materiais usados na construção da minha 

casa e os diferentes tipos de moradia 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Nesta sequência, busca-se explorar as noções de pertencimento e organização das experiên-

cias e vivências em diferentes lugares, fundamentais para o conhecimento geográfico, com base na 

identificação dos materiais utilizados na construção das moradias e da observação de como elas po-

dem ser diferentes entre si, a depender do local onde são construídas. 

Objetivos de aprendizagem 

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

(EF01GE06) Descrever e comparar diferentes tipos de moradia ou objetos de uso cotidiano 

(brinquedos, roupas, mobiliários), considerando técnicas e materiais utilizados em sua produção. 

Recursos e materiais necessários  

Lápis, lápis de cor, papel A4 (sulfite e/ou canson, para colagem), cola, tijolo, madeira, palha e 

fita adesiva, imagens selecionadas impressas, folhas secas, cascas de lápis, areia ou terra, palitos de 

sorvete, revistas, jornais e retalhos de tecido para colagem. 

Desenvolvimento  

Aula 1 – Roda de conversa 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 3 

Organização dos alunos: leve-os para um espaço aberto e amplo, como o pátio ou a quadra da escola, organizando os 
alunos em uma roda para a realização da conversa. 

1ª atividade: 

A proposta desta aula é iniciar, de maneira lúdica, uma investigação sobre diferentes tipos de 

moradias. 

Brinquem de “coelhinho sai da toca” em um espaço aberto da escola. 

A brincadeira consiste em procurar uma toca para morar. As crianças devem se organizar em 

trios: duas delas, com as mãos dadas, formam a toca. A terceira, que fica no meio, representa o coelho. 
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Os trios devem estar espalhados. Duas ou mais crianças devem estar sem toca. Quando todos estive-

rem organizados, diga em voz alta: “Coelhinho, sai da toca!” 

Todos devem mudar de toca. As crianças que estavam no centro também devem procurar uma 

toca. Quem ficar sem toca vai para o centro e a brincadeira recomeça. 

2ª atividade: 

Ao final da brincadeira, faça uma roda de conversa sobre lugares de morar. A ideia é que a 

brincadeira seja o ponto de partida de uma investigação sobre diferentes lugares onde se pode morar. 

Por exemplo: O coelho mora na toca. Onde mais se pode morar? 

Incialmente, os alunos devem mencionar locais onde animais moram. As respostas são impor-

tantes para a construção da ideia de moradia e suas diferenças. Ressalte que a moradia é o lugar onde 

vivemos com nossa família, dormimos, comemos e nos protegemos do sol, da chuva e do frio. Como 

curiosidade, mencione que a ave joão-de-barro constrói sua própria moradia: um ninho de barro em 

formato de forno.  

Nós, seres humanos, também construímos nossas moradias. Questione sobre a moradia dos 

alunos. Onde moram? É uma casa ou um prédio? Tem paredes? Tem muros? Como é o teto? A princí-

pio, a conversa deve focar nos aspectos físicos das moradias, como casa, prédio, tenda, etc. 

Aula 2 – Materiais usados na construção de moradias 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 3 

Organização dos alunos: os alunos podem ficar em pé, ao redor de uma grande mesa feita de carteiras no centro da 
sala, onde estarão dispostos itens de diversos tipos e o material para colagem. 

1ª atividade:  

Preparar, para esta aula, alguns tipos de material que podem ser usados na construção de 

moradias, como tijolo, madeira, palha, barro. 

A proposta desta aula é proporcionar o contato com diferentes objetos, que despertarão a 

curiosidade dos alunos e contribuirão para a experiência de percepção de diferentes texturas e o co-

nhecimento de alguns materiais utilizados na construção de moradias. Os itens podem ser dispostos 

em uma grande mesa no centro da sala, a ser formada juntando as carteiras dos alunos.  

Retome a conversa da aula anterior, agora com relação à observação da fachada da escola: 

Como ela é? 

Apresente aos alunos alguns materiais utilizados na construção de diferentes moradias, como 

tijolo, madeira e palha. Destaque que também existem outros materiais utilizados, como o barro (no 

caso do pau a pique ou taipa, utiliza-se madeira e barro). 
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Ressalte que as moradias são diferentes por muitas razões. Não apenas o formato da moradia, 

mas também os materiais usados para sua construção relacionam-se com os aspectos climáticos. Por 

exemplo, locais onde as temperaturas são muito altas requerem a construção de moradias que ame-

nizem a temperatura, do mesmo modo que locais onde as temperaturas são muito baixas requerem 

construções que possam proteger as pessoas do frio.  

2ª atividade: 

Proponha que cada aluno pense em sua própria moradia e faça uma representação da fachada. 

Essa produção será dividida em dois momentos: no primeiro, os alunos farão um desenho em uma 

folha de papel A4 utilizando apenas lápis. No segundo momento, eles farão colagens com diferentes 

texturas e estampas para representar os elementos da fachada. O material para colagem pode ser 

disponibilizado na grande mesa ao centro da sala. 

Sugestões de material para colagem: folhas e flores secas (que podem ser recolhidas na própria 

escola), cascas de lápis (do lápis apontado), areia ou terra, palitos de sorvete, revistas, jornais e reta-

lhos de tecido. 

Fixe as produções em um mural na sala de aula. 

Aula 3 – Comparar quantidades 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 3 

Organização dos alunos: organizar os alunos em grupos, com as cadeiras voltadas para o mural da sala, formando um 
semicírculo.. 

1ª atividade: 

Selecione imagens de algumas moradias, como: casa com telhado pontudo e com neve, casa 

em região ribeirinha, casa com telhado de palha, casa com parede de tijolos, casa de madeira.  

Inicie a aula propondo que os alunos observem as produções de colagem realizadas na aula 

anterior e que estão expostas no mural da sala. Retome algumas ideias das aulas anteriores sobre as 

funções da moradia (abrigar a família e nos proteger das intempéries climáticas) e sobre os materiais 

utilizados em sua construção. Ressalte a relação das construções com os aspectos climáticos: frio, ca-

lor, chuva, neve.  

Para evidenciar essa relação, apresente as imagens selecionadas e solicite que os alunos as 

observem, buscando identificar as diferenças entre os materiais utilizados nas construções (madeira, 

tijolo, palha, barro); o formato da construção (telhado pontudo, estacas sobre a água); e as caracterís-

ticas do ambiente (chuva, sol, neve). 
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2ª atividade: 

Separe os alunos em grupos. A cada grupo, atribua uma das imagens de moradias diferentes. 

Peça que eles observem a imagem e identifiquem ao menos três materiais utilizados em sua constru-

ção. Em uma folha de papel, eles deverão desenhar esses materiais e, ao lado, escrever seus nomes. 

Recolha as produções ao final da aula. 
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Aferição de aprendizagem 

Avalie a aprendizagem na aula 1 com base na participação na brincadeira e na roda de con-

versa. Nessa aula é possível perceber os conhecimentos prévios dos alunos com relação ao tema (lu-

gares de morar). Na aula 2, procure perceber se os alunos conseguem identificar os elementos da 

fachada de suas moradias, na atividade de colagem com diferentes texturas. Na aula 3, verifique se os 

alunos são capazes de identificar os materiais usados na construção de moradias diferentes das suas. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Sobre a moradia, assinale a alternativa correta: 

a) É construída para proteger as pessoas do sol e da chuva. 

b) São todas sempre iguais. 

c) Não é feita para proteger as pessoas. 

d) É o lugar onde eu não moro. 

2. Assinale as alternativas que contêm material que pode ser usado para a construção de moradias 
para pessoas:  

a) papel. 

b) palha. (  ) 

c) tijolo. (..) 

d) madeira. (..) 

 

Gabarito das questões 

1. A  

2. B, C e D 

 


