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Geografia – 1º ano 

4º bimestre – Sequência didática 3 

Título: O tempo e os alimentos 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Para melhor compreensão do meio físico (natural), é necessário relacioná-lo com o nosso lu-

gar de vivência e nossos hábitos. Esta sequência didática tem o objetivo de estimular o conhecimen-

to sobre os diversos ritmos naturais, destacando a relação entre as variações das condições do 

tempo e as mudanças no consumo de alguns alimentos ao longo do ano.  

Objetivos de aprendizagem 

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

(EF01GE11) Associar mudanças de vestuário e hábitos alimentares em sua comunidade ao 

longo do ano, decorrentes da variação de temperatura e umidade no ambiente.  

Recursos e materiais necessários  

Papel A4, caderno, lápis de cor, lápis, borracha, canetas hidrográficas coloridas, projetor, 

imagens de alimentos característicos de algumas regiões brasileiras, lousa, giz (ou caneta para lousa), 

luvas e copos descartáveis, frutas da época. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 4 

Organização dos alunos: disponha-os em semicírculo, para que visualizem as imagens. 

Selecione, com antecedência, imagens de alimentos característicos de algumas regiões brasi-

leiras. Abaixo, há uma lista com sugestões de frutas relacionadas a cada uma das regiões do Brasil. 

Uma boa fonte de pesquisa para as aulas desta sequência didática é livro intitulado Alimen-

tos regionais brasileiros, disponível em versão online e gratuita. Nele, é possível consultar informa-

ções sobre frutas e vegetais típicos de cada região. O link para acessá-lo é: 

<http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/livro_alimentos_regionais_brasileiros.pdf>. 

Acesso em: 31 out. 2017. 
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1ª atividade: 

Inicie uma conversa a respeito das frutas e dos vegetais que comemos, buscando evidenciar 

a relação do plantio e da colheita com  época do ano. Há alimentos que podem ser produzidos 

durante todo o ano e outros que estão mais relacionados a determinados períodos. 

Apresente imagens de alimentos característicos de algumas regiões brasileiras: 

 Região Norte – cupuaçu (colheita entre janeiro e julho)  

 Região Nordeste – caju (colheita de outubro a novembro)  

 Região Centro-Oeste – jabuticaba (plantio nas estações de chuvas com colheitas entre 
agosto e setembro e janeiro e fevereiro) 

 Região Sudeste – pitanga (colheita de março a abril e de  agosto a dezembro) 

 Região Sul – feijoa/goiaba-do-mato (colheita de janeiro a março) 

Como os alunos ainda não aprenderam a divisão regional do Brasil, não é necessário especifi-

car, para eles, as regiões de onde vem cada uma das frutas. No entanto, para enriquecer a experiên-

cia, é possível apontar, em um mapa do Brasil, a origem de cada um dos alimentos. 

Converse sobre o plantio de alguns alimentos e sua relação com as variações do tempo, ex-

pondo que a feijoa (goiaba-do-mato), por exemplo, para ser cultivada, necessita de temperaturas 

regulares o ano todo (ou seja, temperaturas que não variam). Ressalte que muitas colheitas são 

perdidas quando há excesso de chuva (no caso das uvas, por exemplo) ou em períodos secos prolon-

gados, que afetam a produção de frutas tropicais, como a banana. 

2ª atividade: 

Proponha que os alunos criem uma lista das frutas e de outras hortaliças que estão habitua-

dos a consumir. Solicite que cada aluno, um por vez, escreva na lousa o nome da fruta ou hortaliça 

respeitando a coluna correspondente. 

Peça que os alunos registrem no caderno a lista de frutas e outras hortaliças. Oriente-os a re-

servar um espaço embaixo de cada item da lista, pois ela será retomada na aula seguinte. 

Aula 2 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 4 

Organização dos alunos: as atividades são individuais. 

Como preparação para a aula, pesquise o período da colheita de cada item listado na aula 

anterior. 
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1ª atividade: 

Releia com os alunos a lista de frutas e outros vegetais criada na aula anterior. 

Converse com eles, ressaltando que os alimentos (frutas e outros vegetais) têm seu período 

de colheita e que ele está associado às variações das condições do tempo. Forneça o período de 

colheita de cada um dos alimentos da lista, pedindo que os alunos registrem a informação no espaço 

reservado. 

2ª atividade: 

Proponha que cada aluno escolha uma fruta ou outro vegetal e faça um desenho do que es-

colheu, em uma folha de papel, indicando abaixo do desenho o mês ou meses de colheita, com base 

na informação da pesquisa feita pelo professor.  

Verifique as frutas da época e solicite que, se possível, cada aluno leve para a próxima aula 

uma fruta.  

Aula 3 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 4 

Organização dos alunos: disponha-os em pé, em semicírculo ou ao redor de uma mesa preparada para a produção de 
salada de frutas, na cozinha da escola ou na sala de aula. 

Esta aula tem o propósito de fixar os conteúdos trabalhados nas aulas anteriores, com base 

em uma atividade de exploração e degustação dos alimentos.  

Realize uma pesquisa prévia à realização da aula com o objetivo de fazer um levantamento a 

respeito de algumas frutas da época. Essa pesquisa auxiliará na conversa com os alunos sobre as 

frutas (lavadas e cortadas) que eles levarão para a sala de aula. 

1ª atividade: 

Em uma roda de conversa, retome as conversas das aulas anteriores sobre o plantio e a co-

lheita das frutas e sua relação com a época do ano.  

Solicite que os alunos apresentem as frutas que trouxeram, dizendo a época de plantação e 

colheita e outras informações relevantes sobre a fruta. 

2ª atividade: 

Prepare uma grande salada de frutas com o que foi levado pelos alunos. Distribua a salada 

em copos descartáveis, para cada aluno degustar. 
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Oriente os alunos nesse momento de degustação, para que percebam as diferentes texturas 

e sabores das frutas, solicitando que comam cada tipo de fruta separadamente. Converse com eles, 

solicitando que expressem oralmente as características das frutas que comeram (sabor, textura, cor). 
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Aferição de aprendizagem 

A primeira aula tem o propósito de apresentar o tema da sequência didática. Assim, a aferi-

ção ocorre com base na participação na produção coletiva da lista e no registro dessa lista no 

caderno. A segunda aula tem como objetivo continuar o desenvolvimento do conteúdo da aula 

anterior; desse modo, a aferição considera a produção dos desenhos. A terceira aula conclui esta 

sequência didática com a realização de uma atividade de exploração das frutas da época. Verifique se 

os alunos reconheceram que diferentes alimentos são cultivados em épocas diversas do ano, tendo 

períodos de plantio e de colheita, normalmente, associados às variações do estado do tempo ao 

longo do ano. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Assinale a opção correta. 

A colheita dos alimentos está relacionada: 

a) ao meu gosto pessoal. 

b) às variações das condições do tempo ao longo do ano.  

c) à minha disponibilidade de compra. 

 

2. Responda oralmente. Quais são as frutas e outras hortaliças que eu como no período do ano: 

a) em que faz mais calor?  

b) em que faz frio?  

c) em que chove mais?  

c) em que chove menos?  

Gabarito das questões 

1. B. 

2. Respostas pessoais. 


