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3º bimestre – Sequência didática 2 

Título: O lugar onde eu durmo: localizando móveis e 

objetos no quarto 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Esta sequência didática busca incentivar o aluno a pensar nos aspectos internos das moradi-

as, observando e descrevendo os diferentes objetos de uso cotidiano, especialmente no lugar onde 

dorme, e a desenvolver a percepção no que se refere a localização de objetos de acordo com 

referenciais espaciais. 

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. 

Objeto de conhecimento: Diferentes tipos de trabalho existentes no seu dia a dia. 

(EF01GE09) Elaborar e utilizar mapas simples para localizar elementos do local de vivência, 

considerando referenciais espaciais (frente e atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo, dentro e 

fora) e tendo o corpo como referência.  

Recursos e materiais necessários  

Lousa, giz (ou caneta para lousa), lápis, lápis de cor, papel A4, projetor, cola, tesoura sem 

ponta, canetas hidrográficas coloridas, caderno, imagens de diferentes locais em diferentes moradi-

as, imagens de objetos e mobílias (impressas). 

Desenvolvimento  

Aula 1 – locais de moradia 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Referência do livro do aluno: unidade 3 

Organização dos alunos: disponha-os em semicírculo, para visualizar as imagens; em seguida, eles poderão se organizar 
em duplas, juntando as carteiras. 
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Selecione, com antecedência, imagens de diferentes locais em diferentes moradias. Por 

exemplo, imagem de uma cozinha com fogão, pia e geladeira; uma sala de estar com sofá e televisão; 

uma quitinete; uma moradia indígena; redes; quartos com guarda-roupa, etc. É importante que as 

imagens, neste momento, apresentem diferentes objetos e mobílias em moradias. As imagens 

poderão ser impressas ou projetadas, caso o recurso esteja disponível na escola. 

1ª atividade: 

Inicie uma conversa perguntando quais são os diferentes locais de uma moradia. Há locais 

para o preparo dos alimentos, há locais onde as pessoas costumam conversar e brincar e há locais 

para dormir. Há moradias onde existe a divisão dos locais e outras onde não há.  

Exponha as imagens e proponha que os alunos as observem e se expressem oralmente, des-

tacando os objetos do lugar e quais são suas funções. Oriente a observação, solicitando que os 

alunos descrevam o que veem na imagem de acordo com as orientações de direita e esquerda, em 

cima e embaixo, frente e atrás. Realize alguns questionamentos, para estimulá-los a localizar os 

objetos: O que há na frente do quarto retratado na primeira imagem? E o que há à direita, atrás da 

cama, na segunda imagem? 

2ª atividade: 

Solicite que os alunos se juntem em duplas. Juntos, eles deverão observar as imagens e sele-

cionar em cada uma delas pelo menos um objeto, identificando sua função. Eles deverão registrar no 

caderno o objeto e sua função, por meio de desenho ou escrita. Exemplo: 

 chuveiro – tomar banho 

 fogão/fogueira/forno a lenha – preparar alimentos 

 cama/colchão/rede – dormir 

 armário – guardar as roupas 

3ª atividade: 

Proponha que os alunos façam um desenho, em uma folha de papel, após a escolha de um 

dos objetos escritos no registro. Oriente que primeiro desenhem o cenário que irá receber o objeto. 

Este, então, deve ser desenhado à esquerda no cenário representado. Por exemplo, o objeto escolhi-

do foi um fogão. O aluno deverá fazer um desenho com outros elementos (uma cozinha com pia ou 

mesa) e deverá inserir o fogão na parte esquerda da ilustração. 
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Aula 2 – imagens das moradias 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 3 

Organização dos alunos: na primeira atividade, eles podem estar organizados da forma habitual; na segunda, os alunos 
se juntarão em trios, podendo organizar suas carteiras para melhor realizar a atividade. 

Selecione e imprima pequenas imagens de mobílias e objetos diversos, que podem ou não 

ser encontrados e utilizados nos quartos. As imagens serão usadas em uma colagem durante a aula, 

então é preciso atentar para que as imagens sejam proporcionais ao tamanho da folha de colagem. 

1ª atividade:  

Inicie uma conversa retomando as ideias da aula anterior sobre os diferentes objetos que 

existem nas moradias. 

Proponha que cada aluno, um por vez, diga um lugar de sua própria moradia onde costuma 

dormir (quarto, sala, lugar sem divisão) e quais objetos desse lugar eles utilizam quando dormem 

(lençol, rede, colchão, cobertor). Conduza a conversa de forma que os alunos não estabeleçam 

preferências ou classificações; isso evita que as diferenças sejam motivo de constrangimento.  

Escreva na lousa as respostas dos alunos, criando uma lista. Assim, todos os alunos podem 

visualizar as respostas de maneira ordenada. 

2ª atividade: 

Organize as imagens impressas e distribua-as aos alunos, que estarão dispostos em grupos 

de três. Entregue uma folha de papel sulfite A4 para cada grupo e oriente-os a produzir a representa-

ção de um quarto com as seguintes características: o quarto deve ter três lugares onde os integran-

tes do grupo possam dormir; a porta do quarto deve ser desenhada à direita da folha (do ponto de 

vista de quem desenha); deve ser representado apenas o lado de dentro do quarto; em cima da 

cama/rede/sofá onde a pessoa se deita para dormir deve haver um travesseiro; à esquerda, deve 

haver uma janela com cortina. As imagens impressas deverão compor a representação, sendo que os 

alunos deverão colar apenas os objetos que são encontrados nos lugares de dormir. Os alunos 

poderão completar a representação utilizando canetas hidrográficas coloridas e lápis de cor. 
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Aferição de aprendizagem 

Avalie a expressão oral dos alunos, verificando se são capazes de localizar os objetos seguin-

do as orientações espaciais (esquerda e direita, em cima e embaixo, frente e atrás, dentro e fora) e 

se identificaram os objetos que compõem os locais da moradia.  

Na aula 2, avalie a boa interação entre os alunos do grupo e a realização da proposta de ati-

vidade de acordo com os comandos. As imagens escolhidas devem estar relacionadas com os lugares 

de dormir e os objetos selecionados devem estar nos lugares predeterminados. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Assinale as opções que contêm objeto que podemos encontrar no quarto: 

a) Cama.  

b) Guarda-roupa.  

c) Fogão. 

d) Brinquedos. 

2. Faça, numa folha avulsa, o desenho de um quarto, como se o estivesse vendo de cima. Coloque 
os elementos de acordo com as instruções, e depois decore o espaço como quiser. 

Uma cama à direita. / Um tapete no meio. / Um armário à esquerda.  

Gabarito das questões 

1. A, B e D 

 


