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Título: Como são os lugares perto da minha casa e da 

minha escola? 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Perceber os diversos elementos que compõem os lugares que frequentam é o ponto de par-

tida para desenvolver nas crianças a capacidade observar, de reconhecer e caracterizar o espaço de 

vivência. Elas aprendem, também, a diferenciar seu modo de vida daquele de pessoas que habitam 

outros locais. Assim, por meio de atividades individuais e coletivas, esta sequência pretende traba-

lhar a descrição de características dos lugares de vivência dos alunos. 

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  

Lousa, giz (ou caneta para quadro), lápis, lápis de cor, papel colorido, papel A3 ou A2 branco, 

tesoura sem ponta, cola, fita adesiva, papel kraft, tinta guache, pincéis. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula  

Referência do livro do aluno: unidade 3 

Organização dos alunos: para realizar a conversa na primeira atividade, organize-os em semicírculo, em frente à lousa; 
para a segunda atividade, todos deverão ficar ao redor do papel kraft, posicionado no centro da sala. 

1ª atividade: 

Inicie uma conversa sobre os arredores da escola: Quais características eles observam no es-

paço? Pergunte como são as ruas: se são largas, se são pavimentadas, se há muita circulação de 

pessoas. Pergunte também se eles observam a presença de áreas verdes e de animais, se há muitas 

ou poucas construções. Quais estabelecimentos eles reconhecem perto da escola? À medida que os 

alunos responderem às perguntas, anote na lousa, de modo a criar um panorama caracterizando os 

arredores da escola. 
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2ª atividade: 

Proponha a realização de uma pintura coletiva mostrando como são os lugares perto da es-

cola, com base na caracterização levantada pelos alunos e anotada na lousa. Estique um pedaço de 

papel kraft no chão, grande o suficiente para que todos os alunos possam desenhar pelo menos um 

elemento. Utilizando tinta guache, peça que os alunos desenhem, no centro do papel, a escola. Ao 

redor, devem desenhar os elementos listados na lousa: árvores, construções, ruas asfaltadas ou de 

terra, de modo a criar um grande painel do que os alunos observam nos lugares próximos à escola. 

Cuide para que todos tenham um espaço, no papel, para pintar e desenhar. Após finalizar a pintura, 

afixe-a na parede da classe.  

Aula 2 

Duração: uma hora-aula  

Referência do livro do aluno: unidade 3 

Organização dos alunos: disponha-os em semicírculo para a conversa no início e no fim da aula; durante a atividade de 
colagem, eles devem estar sentados em suas carteiras. 

Para a realização desta aula, providencie folhas de papel branco, tamanho A3 ou A2, e papel 

colorido para ser recortado. Sugere-se a utilização de ao menos três cores diferentes de papel, para 

representar categorias diferentes de lugares. Recorte-os em diversos círculos com aproximadamente 

5 cm de diâmetro.  

 

1ª atividade: 

Organize os alunos em um semicírculo e inicie uma conversa retomando alguns aspectos da 

aula anterior, sobre os arredores da escola. Ressalte que, durante essa aula, os alunos terão como 

referência a própria moradia. Questione: Há outras moradias ao redor da sua? E outras construções, 

como hospitais, escolas e lojas? Há também praças, parques, plantações ou florestas? Anote as 

respostas dos alunos na lousa, formando três colunas diferentes: uma para representar moradias, 

outra para representar estabelecimentos diversos e a última representando áreas verdes. Associe 

uma das cores de papel a cada um dos elementos da lista. 

 

2ª atividade: 

Peça que os alunos retornem às carteiras. Distribua para cada aluno uma folha de papel e 

oriente-os a desenhar, no centro da folha, a própria casa, utilizando lápis de cor. O desenho não 

pode ser muito grande, a fim de que sobre espaço para colar os círculos de papel colorido ao redor. 

Distribua os círculos coloridos entre os alunos e oriente-os para que registrem nos círculos 

coloridos, da forma como conseguirem (com desenho ou escrita), os lugares que existem perto de 
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onde moram. Ressalte que eles devem escolher a cor do círculo de acordo com o exemplo da lousa. 

Por exemplo: caso o aluno queira registrar a moradia de um familiar ou de um colega, ele deverá 

escolher a cor de círculo correspondente às moradias. Se quiser registrar uma loja que costuma 

frequentar com seus familiares, o aluno deverá escolher o círculo da cor correspondente aos estabe-

lecimentos diversos. 

Com a inscrição feita em todos os círculos, solicite que os alunos os colem no papel branco, 

buscando representar a localização dos diversos elementos (moradias, estabelecimentos diversos, 

áreas verdes) em torno de suas moradias. 

Organize um mural com as produções, para que toda a turma possa observá-las. 

 

3ª atividade: 

Forme um semicírculo em frente ao mural com as produções. Peça que os alunos reparem 

nas cores dos círculos e pergunte: Todas as produções são iguais? Há locais com mais construções e 

outros com mais áreas verdes? Há locais com mais moradias? Instigue-os a refletir sobre as seme-

lhanças e diferenças observadas nos diferentes lugares habitados pelos colegas, associando as cores 

aos diferentes tipos de elemento que existem nos lugares onde vivemos.  

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 1º ano 

3º bimestre – Sequência didática 3 

Aferição de aprendizagem 

Na primeira aula, verifique se todos identificaram diferentes elementos nos lugares próximos 

à escola. Como a produção é coletiva, avalie se houve respeito ao trabalho e ao espaço dos colegas. 

A segunda aula propõe que os alunos organizem de maneira visual as ideias sobre os lugares próxi-

mos à casa deles. Assim, a aprendizagem pode ser avaliada com base na produção de colagem 

sugerida na aula, verificando se os alunos associaram corretamente os lugares às cores que os 

representam. Observe também se os alunos conseguiram identificar as diferenças e semelhanças 

entre os arredores das moradias. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Pinte os quadros que apresentam elementos que podem ser localizados próximos à escola: 

 
 

2. Você gosta de brincar em algum lugar próximo à sua casa? Faça um registro desse lugar no 
espaço abaixo. 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. 

2. Resposta pessoal. 
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