
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 1º ano 

4º bimestre – Sequência didática 2 

Título: Como é o tempo na maior parte do ano no lu-

gar onde vivo 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Um dos principais objetivos do ensino de Geografia é estimular a percepção sobre as intera-

ções entre natureza e sociedade. Desse modo, o propósito desta sequência didática é levar o aluno a 

reconhecer as dinâmicas naturais, aguçando sua percepção para os diversos aspectos do seu modo 

de vida e do espaço de vivência que  variam de acordo com as condições do tempo. 

Objetivos de aprendizagem 

Objeto de conhecimento: Condições de vida nos lugares de vivência. 

(EF01GE10) Descrever características de seus lugares de vivência relacionadas aos ritmos da 

natureza (chuva, vento, calor etc.).  

Recursos e materiais necessários  

Projetor, lápis, borracha, lápis de cor, papel A4, caderno, canetas hidrográficas coloridas, giz 

de cera e fita adesiva. 

Desenvolvimento  

Aula 1  

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 4 

Organização dos alunos: não há necessidade de uma organização especial; os alunos podem estar organizados da 
forma habitual. 

Selecione previamente imagens que apresentem diferentes condições do tempo: pessoas 

com guarda-chuva em um dia chuvoso, crianças brincando ao ar livre em um dia de sol, crianças 

brincando na neve, pessoas circulando na rua bem agasalhadas, além de outras que mostrem 

aspecto do céu ou o modo como as pessoas estão vestidas. Projete-as, caso o recurso esteja disponí-

vel na escola; se não estiver, leve as imagens impressas.  
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1ª atividade: 

Inicie uma conversa para incentivar os alunos a perceber como está o tempo no dia da aula. 

Utilize perguntas como: quando você se vestiu pela manhã, observou como estava o tempo? Obser-

vando a vestimenta dos colegas, você diria que o dia está frio ou quente? O dia está apropriado para 

brincar fora da sala de aula? Por quê? Está muito ensolarado ou chuvoso? 

O objetivo dessa conversa inicial é levantar os conhecimentos prévios dos alunos sobre sua 

percepção do tempo. Faça a mediação da conversa de forma que os alunos passem a analisar a 

condição do tempo no dia da aula, comparando-o a outros dias do ano. 

Por exemplo: Agora percebemos que está sol, mas será que o dia todo esteve e estará assim? 

Será que todos os dias são iguais? 

Apresente imagens que mostrem as diferentes condições do tempo e que possam evidenciar 

a influência do tempo nos hábitos das pessoas. 

Observem e descrevam, coletivamente, as imagens, comparando-as com a realidade dos alu-

nos. Ressalte que as condições do tempo podem ser passageiras, mudando às vezes no mesmo dia 

ou de um dia para o outro. 

2ª atividade: 

Proponha que os alunos produzam um desenho representando com que condição do tempo 

eles mais gostam de brincar. Oriente para que desenhem baseados nas questões conversadas em 

aula, por exemplo: Em dias de chuva, o aluno gosta de brincar em casa. Em dias sem chuva e quen-

tes, de brincar no quintal. Em dias frios, o aluno gosta de usar blusas e agasalhos, etc. Distribua a 

cada aluno uma folha de papel para a realização do desenho. Observe se os alunos relacionam 

corretamente as condições do tempo com as atividades realizadas e as características do espaço e da 

vestimenta. 

Aula 2 

Duração: uma hora-aula  

Referência do livro do aluno: unidade 4 

Organização dos alunos: organize uma roda de conversa para a primeira atividade; depois, no chão ou nas carteiras, 
forme seis grupos para realizarem os desenhos. 

Realize uma pesquisa prévia sobre as características climáticas da região onde se situa a es-

cola. A proposta é que, com base nessa pesquisa, as atividades da aula sejam organizadas de modo 

que os alunos possam identificar as mudanças do tempo ao longo do ano, podendo inferir as caracte-

rísticas do clima de seus lugares de vivência. No entanto, é necessário que vocês informe que essas 

mudanças ao longo do ano se repetem ano a ano, para que possam inferir o que foi considerado 

anteriormente. 
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1ª atividade:  

Inicie a aula com uma roda de conversa retomando algumas ideias da aula anterior, como a 

ideia de mudança do tempo no mesmo dia (chove pela manhã e faz sol durante a tarde, por exem-

plo) e a mudança do tempo entre os dias (num dia chove muito, em outro faz muito calor ou está 

nublado). 

Questione se eles se recordam de como costuma ser o tempo em cada mês do ano. Para faci-

litar a associação, relacione os meses com atividades do calendário letivo e com feriados nacionais. 

Assim, os alunos terão maiores referências sobre os meses. Por exemplo: Como costuma ser o tempo 

nas nossas férias de meio de ano? Como é o tempo , costumeiramente, ao longo de dezembro, o mês 

do Natal? Como é o tempo, de modo geral,durante as festas juninas? Como é o tempo, normalmen-

te, no início do ano? Como é o tempo, geralmente, no mês do dia da criança – outubro? 

Oriente para que as respostas se atenham às características naturais, como: é muito calor, é 

calor, mas não é muito quente, é frio, as temperaturas são agradáveis, chove bastante, é seco, etc.  

2ª atividade: 

Proponha a criação de um calendário ilustrado do tempo com base na vivência dos alunos e 

também na pesquisa realizada anteriormente. Esse calendário poderá ser confeccionado em folhas 

de papel comum, com cada folha representando um mês ou três meses do ano.  

Divida a sala em seis grupos, sendo que cada grupo será responsável por duas folhas, ou seja, 

dois meses do ano (ou faça a divisão em quatro grupos, sendo que cada um fica com três meses do 

ano). Peça que os grupos escrevam o nome do mês (ou meses) representado(s) e que façam diversos 

desenhos que representem o tempo predominante naquele(s) mês (meses). Eles também poderão 

fazer outras referências sobre os meses do ano, associando-os às atividades do ano letivo e aos 

feriados, conforme os exemplos da conversa anterior.  

Cole os desenhos na parede da sala, formando um mural, com os meses do ano na ordem 

correta. Preserve esse mural para a próxima aula. 

Aula 3 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 4 

Organização dos alunos: coloque-os em semicírculo, voltados para o mural da sala. 
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1ª atividade: 

O propósito desta aula é analisar o mural produzido coletivamente na aula anterior. A análise 

tem por objetivo descrever as características do tempo em cada mês (ou em cada três meses) e 

identificar como é o tempo na maior parte do ano no lugar onde os alunos vivem. 

Com os alunos organizados em um semicírculo, voltados para o mural, inicie uma conversa a 

respeito das informações contidas no mural: O que há de parecido entre os meses? O que há de 

diferente? Chove todos os meses? Faz calor todos os dias? 

Solicitar que os alunos façam um registro no caderno, da forma como conseguirem, identifi-

cando como é o tempo na maior parte do ano nesse lugar. Exemplo: 

O TEMPO  NO DECORRER DO ANO NO LUGAR ONDE EU VIVO É... 

 Chuvoso e quente num período e frio e seco no outro 

 Quente e seco em boa parte do ano, com curto período chuvoso 

 Quente o ano inteiro, com um período chuvoso e outro seco 

 Com chuvas o ano inteiro, sendo um período com frio e outro com calor 

 Chuvoso e quente o ano inteiro 

 

Aferição de aprendizagem 

Para aferir a aprendizagem, é importante observar a participação e o desempenho dos alu-

nos nas atividades propostas. Na primeira aula, avalie a participação na conversa e se a produção do 

desenho corresponde à proposta de representar com que condição do tempo eles mais gostam de 

brincar. 

Durante a segunda aula, tome por base a participação na produção do calendário. Por se tra-

tar de uma atividade coletiva, observe a interação entre os alunos e o respeito à opinião do outro. 

Verifique se os alunos identificaram corretamente as condições predominantes em cada mês (ou a 

cada três meses) e se os desenhos refletem sua percepção sobre as alterações no modo de se vestir 

das pessoas, que ocorrem devido às mudanças no estado do tempo. 

A terceira aula conclui esta sequência didática. A aula tem o propósito de retomar os conte-

údos desenvolvidos ao logo das demais aulas. A aferição deve ser realizada  com base na participação 

na atividade de análise do calendário e no registro no caderno. Nesse registro, o aluno deve ser 

capaz de identificar as condições do tempo predominantes, ao longo do ano, no lugar onde vive, as 

quais, ao se repetirem ano a ano, determinam o clima desse lugar.  
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Questões para auxiliar na aferição 

1. O tempo no dia de hoje está: 

a) chuvoso. 

b) ensolarado. 

c) seco. 

d) nublado. 

2. a) O tempo no lugar onde você mora é, mais ou menos, sempre o mesmo ao longo do ano ou há 
grandes variações? 

b) Quais mudanças no tempo você identifica? 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. 

2. Respostas pessoais. 


