
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 1º ano 

4º bimestre – Sequência didática 1 

Título: Minha rotina (o que eu faço de manhã, de 

tarde e de noite) 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Esta sequência didática tem o propósito de possibilitar aos alunos o reconhecimento da rela-

ção entre e a rotina e os ritmos naturais, levando-se em conta os lugares de vivência. 

Objetivos de aprendizagem 

Objeto de conhecimento: Ciclos naturais e vida cotidiana. 

(EF01GE05) Observar e descrever ritmos naturais (dia e noite, variação de temperatura e umi-

dade etc.) em diferentes escalas espaciais e temporais, comparando a sua realidade com outras. 

Recursos e materiais necessários  

Lousa, giz (ou caneta para quadro), projetor, imagens representando o dia e a noite, lápis, 

lápis de cor e/ou tinta guache, pincéis e/ou canetas hidrográficas coloridas, régua, papel A4, papel-

cartão preto, cola. 

Desenvolvimento  

Aula 1 – O dia e a noite 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 4 

Organização dos alunos: disponha os alunos em semicírculo, em suas carteiras, para a realização das duas atividades. 

Com antecedência, selecione algumas imagens que representem o dia e a noite, com diferen-

tes atividades que realizamos em cada um dos períodos do dia. Exemplos de imagens para serem uti-

lizadas: Sol, Lua, uma criança levantando da cama, uma criança dormindo, o céu claro e ensolarado, 

céu escuro e céu estrelado. 

As imagens podem ser impressas ou projetadas, caso a escola tenha esse recurso. 

Para a segunda atividade, será necessário providenciar tiras de papel-cartão preto nas medidas 

8 cm x 16 cm. Cada aluno deve receber uma para si. 

No início de todas as aulas desta sequência didática, escreva na lousa a lista de atividades diá-

rias da turma, com os horários. Leia a rotina com os alunos no início e no fim do dia. 
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1ª atividade: 

Inicie uma conversa sobre as maneiras de reconhecer o dia e a noite. Geralmente, durante o 

dia estamos acordados e durante a noite estamos dormindo. Além de diferentes atividades que exer-

cemos de dia ou de noite, quais são as outras diferenças que podemos perceber? Organize a conversa 

de modo que todos os alunos possam falar. 

Apresente as imagens selecionadas e proponha que os alunos observem e descrevam cada 

uma delas, classificando-as como dia ou noite. 

Ao conversar sobre as imagens apresentadas, questione sobre quais atividades geralmente 

realizamos em determinados períodos. Por exemplo, ao mostrar uma imagem sobre o dia, pergunte o 

que as pessoas costumam fazer durante o dia e que não fazem durante a noite. Além dos aspectos 

físicos de ambos, o que mais se pode notar de diferença entre o dia e a noite? 

2ª atividade: 

Solicite que os alunos produzam uma dobradura de papel, onde farão representações do céu 

durante o dia e durante a noite. 

Distribua para cada um dos alunos as tiras de papel-cartão. Oriente-os para que dobrem o 

papel nas duas laterais, deixando um quadrado como base e dois retângulos nas laterais, como uma 

janela. A parte preta do papel deve representar o céu durante a noite, e deve ser a parte externa da 

dobradura. O desenho deve ser feito nas abas do papel. O verso do papel – sem coloração – será o 

interior da dobradura e representará o dia. Assim, quando as abas do papel estiverem fechadas, o 

desenho formado será o da noite. Quando as abas forem abertas, o desenho apresentado será o do 

dia. Proponha que desenhem com tinta guache, lápis de cor e/ou canetas hidrográficas coloridas. Ao 

final da produção do desenho, auxilie-os a escrever “dia” na parte do céu com as abas abertas, e 

“noite” na parte do céu com as abas fechadas. Colar a atividade no caderno. 

Aula 2 – Atividades noturnas e diurnas 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 4 

Organização dos alunos: organize-os em pequenos grupos. 

1ª atividade:  

Leia com os alunos a lista de atividades diárias e inicie uma conversa sobre quais são as ativi-

dades de cada um antes e depois da escola. Além de ir para a escola, quais são as outras atividades 

que cada um realiza? 

A partir das respostas de cada aluno, liste na lousa as atividades que realizam de acordo com 

os períodos: dia, tarde e noite. Exemplo: 
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DIA   TARDE    NOITE 

Tomar banho  Brincar    Fazer a lição de casa 

Ir à escola  Ir à escola   Jantar 

Almoçar   Praticar um esporte  Dormir 

 

Essa listagem pode ser escrita pelo professor ou pelos próprios alunos, um por vez, escrevendo 

uma palavra. 

Conduza a conversa de modo que os alunos percebam que há uma semelhança no que os 

outros fazem nos mesmos períodos, e que isso está relacionado ao movimento natural de dia e noite; 

por exemplo, todos jantam e dormem à noite. Mas eles também devem perceber que há atividades 

que podem ser desenvolvidas em períodos distintos – tomar banho, por exemplo. 

2ª atividade: 

Proponha que os alunos produzam uma história em quadrinhos que represente sua rotina di-

ária.  

Explique que nessa história, que será composta de três quadrinhos, eles mesmos serão os per-

sonagens. Dê a cada aluno uma folha de papel A4, cortada pela metade no comprimento maior, for-

mando assim um retângulo alongado. Cada pedaço deverá ser dividido em três partes iguais; auxilie 

os alunos a fazer as divisões corretamente. Cada parte será um dos quadrinhos da história.  

Indique aos alunos que a história deverá se passar em um dia inteiro, então o primeiro quadri-

nho representará a manhã; o segundo, a tarde; e o último, a noite. 

Ao final da atividade, peça que os alunos troquem os quadrinhos entre si, para conhecer os 

trabalhos dos colegas. 
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Aferição de aprendizagem 

Para verificar o desenvolvimento da habilidade proposta nesta sequência didática, durante a 

primeira aula, considere a participação do aluno na conversa e na produção da janela do dia e da noite. 

Os alunos devem ser capazes de diferenciar o dia e a noite, descrevendo suas características com base 

em diferentes atividades que as pessoas realizam e nos elementos naturais, como a presença do Sol 

ou da Lua. 

A segunda aula propõe que os alunos descrevam a própria rotina. Assim, a aferição pode ser 

realizada desde o início da aula, avaliando a participação na conversa e na produção coletiva da lista 

de atividades, e também considerando a produção do desenho da rotina de cada aluno.  

Questões para auxiliar na aferição 

1. Observando o céu sem nuvens durante o dia, podemos notar: 

a) o Sol. 

b) o céu escuro. 

c) muitas estrelas. 

d) apenas a Lua. 

2. Observando o céu sem nuvens durante a noite, podemos ver: 

a) o Sol. 

b) o céu claro. 

c) a Lua e estrelas.  

d) um arco-íris. 

 

Gabarito das questões 

1. A 

2. C 


