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Título: As dependências da escola 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Nesta sequência, propomos o reconhecimento do lugar de vivência dos alunos (as dependên-

cias da escola) como ponto de partida para a elaboração de representações e maquetes. As atividades 

visam o aperfeiçoamento da capacidade dos alunos de representar o espaço que observam e viven-

ciam. 

Objetivos de aprendizagem 

Objeto de conhecimento: Localização, orientação e representação espacial. 

(EF02GE08) Identificar e elaborar diferentes formas de representação (desenhos, mapas mentais, ma-

quetes) para representar componentes da paisagem dos lugares de vivência. 

Recursos e materiais necessários  

Pranchetas, lápis, borracha, câmeras fotográficas ou celulares, régua, cartolinas, canetas hi-

drográficas coloridas, lápis de cor, projetor, computador com acesso à internet, massa de modelar, 

caixas pequenas de papelão, revistas, fotografias impressas ou projetadas de diferentes salas de aula 

ao redor do mundo. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula  

Referência do livro do aluno: unidade 4 

Organização dos alunos: na primeira atividade, devem estar sentados em uma roda de conversa em algum lugar da es-
cola escolhido pelo professor e pouco frequentado pelos alunos, com o objetivo de conhecê-lo melhor para uma con-
versação dirigida. Na segunda atividade, dirigem-se a outras dependências da escola. 

1ª atividade: 

Escolha um lugar da escola que seja pouco frequentado pelos alunos, mas onde haja espaço 

suficiente para que possam sentar-se formando uma roda de conversa. Assim que todos estiverem 

organizados, inicie a aula perguntando aos alunos se eles conhecem bem a escola onde estudam. Em 

seguida, proponha os seguintes questionamentos:  
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• Vocês conhecem todos os espaços da escola? 

• De qual deles vocês mais gostam? Por quê? 

• Em qual deles vocês passam a maior parte do tempo?  

• Quem trabalha em cada um desses espaços? 

• E este espaço onde estamos, vocês já conheciam? Como ele é? Alguém trabalha neste 
espaço? 

Deixe que eles se expressem, um por vez, incentivando que alunos diferentes se expressem a 

cada pergunta, de modo que todos participem da conversa. 

 

2ª atividade:  

A seguir, proponha uma saída de observação pela escola. Antes da saída, explique que realiza-

rão um trajeto por todos os espaços físicos da escola, com a intenção de reconhecer suas dependên-

cias. Distribua aos alunos pranchetas e papel, lápis, borracha, câmeras fotográficas ou celulares e peça 

que registrem com bastante atenção tudo o que observarem e acharem interessante nos lugares visi-

tados: salas de aula, corredores, cantina/refeitório, biblioteca, pátio, quadra, banheiros, fachada, entre 

outros. Os registros poderão ser escritos ou por meio de desenhos. Se não houver equipamento foto-

gráfico disponível para todos, apenas o professor poderá utilizá-lo, a pedido dos alunos.  

Ao fim do trajeto, que deverá terminar na sala de aula, recolha ou solicite que os alunos guar-

dem as anotações, que serão utilizadas na aula seguinte. Caso registros fotográficos tenham sido rea-

lizados, providencie a impressão das fotos para a aula seguinte.  

Aula 2 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 4 

Organização dos alunos: na sala de aula, devem estar organizados em equipes de quatro integrantes para socialização e 
observação dos registros feitos na aula anterior. 
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1ª atividade:  

Solicite aos alunos que retomem suas anotações e os desenhos feitos na aula anterior e, em 

seguida, que formem equipes de quatro integrantes. Proponha uma conversa sobre como foi o per-

curso que fizeram pela escola, realizado na aula anterior. Os alunos deverão relatar, para os colegas 

do grupo, como são os espaços que compõem a escola, quais lugares não conheciam, as impressões 

que tiveram, o que mais lhes chamou a atenção, que profissional trabalha nesses locais, qual é a função 

dessas pessoas e quaisquer outros aspectos dignos de menção.  

 

2ª atividade: 

Distribua cartolinas entre os grupos e solicite que representem, por meio de desenho, as de-

pendências da escola. Ressalte que o desenho deverá ser feito como se os alunos estivessem vendo o 

espaço de cima para baixo. Nesse momento, os alunos poderão utilizar os registros fotográficos e ano-

tações que fizeram para, com ajuda do professor, ajudá-los a reconhecer os elementos presentes na 

visão lateral ou oblíqua (neste caso de alguns elementos/objetos) das fotografias comporem uma dis-

posição dos elementos e do espaço a ser representado na visão vertical, solicitada na atividade. Ao 

término, determine que cada grupo apresente para a turma seu cartaz. Finalize a aula afixando os 

cartazes nas paredes da sala de aula. 

 

Aula 3 

Duração: uma hora-aula  

Referência do livro do aluno: unidade 3 

Organização dos alunos: na primeira atividade, ficam nas carteiras enfileiradas para uma melhor observação das foto-
grafias apresentadas. Na segunda atividade, em duplas. 

Para esta aula sugerimos a pesquisa, com antecedência, de fotografias que apresentem diver-

sas salas de aula ao redor do mundo. Uma sugestão é utilizar as fotografias do link <http://www1.fo-

lha.uol.com.br/folhinha/2015/10/1689164-veja-como-sao-as-salas-de-aula-em-20-paises-diferentes-

do-mundo.shtml> (acesso em: 15 nov. 2017). Imprima algumas imagens e monte um painel na sala de 

aula para que os alunos as observem. Lembre-se de colocar legenda nas fotografias impressas, incen-

tivando os alunos a sempre ler as legendas para compreender a fotografia, um mapa, uma obra de 

arte, por exemplo. Caso a escola possua um projetor de imagens, utilize o recurso. 
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1ª atividade:  

Depois de conhecer as dependências da escola, é hora de conhecer melhor a dependência que 

mais utilizam: a sala de aula. Inicie a aula com a seguinte questão:  

• Que dependência da escola vocês mais conhecem e frequentam? 

Espera-se que respondam ser a sala de aula, pois é nela que estudam, participam de discus-

sões, jogos e brincadeiras e realizam atividades diversas. 

Peça que observem melhor o espaço da sala de aula, com relação à disposição das carteiras, 

móveis, quantidade de portas e janelas, quadros, enfeites, tamanho, quantidade de alunos, etc. Após 

a observação, levante o seguinte questionamento:  

• Você acha que todas as salas de aula são iguais?  

• O que há em comum entre elas?  

• O que há de diferente?  

Apresente as imagens de salas de aula ao redor do mundo, pedindo que os alunos observem 

semelhanças e diferenças entre as salas de aula que conhecem e aquelas retratadas nas fotografias. 

A observação de imagens de outras salas de aula é essencial para que as crianças notem que a 

configuração do espaço escolar não é a mesma em todos os locais e que, dependendo da cultura, do 

clima e de uma série de outros fatores, esses espaços poderão ser construídos de maneiras bastante 

diferentes.  

 

2ª atividade:  

Organize os alunos em duplas e peça que representem a sala de aula que viram nas imagens e 

de que mais gostaram. A representação será uma espécie de maquete feita de massa de modelar.  

Distribua massa de modelar, para confecção dos objetos da sala de aula, e caixas de papelão, 

para que eles possam usá-las como base. Acompanhe o trabalho de modelagem, a fim de que possam 

reproduzir de modo mais aproximado os elementos que estão presentes nas salas de aul Ao término, 

solicite que cada dupla apresente o resultado de seu trabalho à turma.  
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Aferição de aprendizagem 

Observe, ao longo das aulas, a compreensão dos alunos sobre o reconhecimento das depen-

dências da escola, e também da sala de aula como parte integrante desse espaço. Avalie a participação 

dos alunos nos trabalhos realizados em grupo e nas conversações dirigidas. Considere também os re-

gistros e a compreensão do espaço com base na saída de observação na escola, na confecção das 

representações e na maquete da sala de aula.  

Questões para auxiliar na aferição 

1. Marque um X somente nos lugares que você visitou durante a saída de observação pela escola: 

Biblioteca         Cantina        Sala de aula       Banheiro      Pátio       Fachada 

Parquinho          Sala de informática           Diretoria             Secretaria      

2. Represente a sua sala de aula por meio de desenho, como se a estivesse vendo de cima para baixo. 
Lembre-se dos objetos, móveis, porta, janela e outros itens. Depois, faça o que se pede: 

a) Localize a sua carteira no desenho, marcando um X. 

b) Quem senta à sua frente? Escreva o nome próximo ao desenho da carteira. 

c) Quem senta à sua direita? Escreva o nome próximo ao desenho da carteira. 

d) Quem senta à sua esquerda? Escreva o nome próximo ao desenho da carteira. 

e) Quem senta atrás de você? Escreva o nome próximo ao desenho da carteira. 

f) Quem senta mais próximo à porta? Escreva o nome próximo ao desenho da carteira. 

Gabarito das questões 

1. Respostas pessoais. Auxilie os alunos na identificação das dependências. 

2. Respostas pessoais. Acompanhe o reconhecimento que os alunos fizeram com base na noções de 
lateralização e vizinhança. 


