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Título: Praças e parques – espaços de convivência 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Os espaços de lazer, como praças e parques, são alguns dos primeiros lugares de convivência 

dos alunos com a comunidade que os cerca. Esta sequência propõe trabalhar nos alunos a capacidade 

de caracterizar os espaços que frequentam, instruindo-os, também, a identificar características desses 

espaços em fotos aéreas e a representar os lugares de vivência por meio de desenhos. 

Objetivos de aprendizagem 

Objeto de conhecimento: Localização, orientação e representação espacial. 

(EF02GE09) Identificar objetos e lugares de vivência (escola e moradia) em imagens aéreas e mapas 

(visão vertical) e fotografias (visão oblíqua). 

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

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

Recursos e materiais necessários  

Imagens de praças e parques em visão aérea, projetor, canetas hidrográficas coloridas, lápis, 

lápis de cor, giz de cera, papel A4, lousa, giz. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 6 

Organização dos alunos: agrupe-os em duplas. 

Para esta aula, pesquise algumas imagens de praças e parques, retratados em visão aérea, em  

fotografias ou em plantas. Podem ser lugares conhecidos dos alunos, próximos à escola ou localizados 

no mesmo município, mas também é importante apresentar exemplos de outros locais, para ampliar 

o repertório dos alunos. As imagens podem ser impressas ou projetadas, caso a escola possua esse 

recurso. Você pode também, se a escola tiver conexão com internet e data-show, utilizar o programa 

Google Earth visualizar o seu município e apresentar aos alunos as praças que existem nele. Esse pro-

grama disponibiliza o modo Street View, no qual é possível observa as praças, ruas e avenidas a partir 

de uma visão lateral, como se estivesse circulando num veículo ou a pé. 
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1ª atividade:  

Converse com os alunos sobre os espaços onde eles realizam atividade de lazer e esporte, 

como praças e parques, no bairro ou município onde moram. Pergunte: Vocês conhecem alguma praça 

ou parque em nosso bairro ou município? Como é esse lugar? Que elementos aparecem em uma 

praça? O que as pessoas fazem nesses lugares? Há pessoas que trabalham nesses lugares? Quais ativi-

dades elas exercem? Registre as respostas dos alunos na lousa. 

2ª atividade: 

Em seguida, mostre-lhes as imagens selecionadas, trocando ideias sobre as semelhanças e di-

ferenças entre elas. Auxilie os alunos na análise das imagens. Quais elementos do espaço eles reco-

nhecem? E quais não conhecem? Quais elementos são comuns às praças e parques de diversos locais?  

3ª atividade: 

Após a exposição das imagens, organize-os em duplas e distribua folhas de papel a cada uma. 

Proponha que as duplas representem uma praça, vista de cima para baixo (visão vertical), onde gosta-

riam de brincar com seus colegas. Inicialmente, eles devem imaginar qual seria o formato da praça e 

todos os elementos que a comporiam: brinquedos, espaço para prática de esportes, banco, grama, 

flores, entre outros citados na troca de ideias. Depois de decidirem quais elementos vão compor a 

praça, eles deverão desenhar os elementos que imaginaram. Quando todos tiverem terminado, expo-

nha os trabalhos na parede da sala de aula. 

 

Aula 2 

Duração: uma hora-aula  

Referência do livro do aluno: unidade 6  

Organização dos alunos: não há necessidade de uma organização especial. 

 

1ª atividade:  

No início da aula, escreva os seguintes termos na base da lousa:  

NUNCA    DIARIAMENTE    SEMANALMENTE    MENSALMENTE 

Nesta aula, a proposta é criar um gráfico simples para demonstrar com que frequência os alu-

nos da turma frequentam praças e parques em seu município. Os alunos deverão assinalar um X acima 

da palavra que corresponde à frequência com que visita os espaços de lazer. 
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Chame a turma à frente, estabelecendo um critério para a realização da atividade. Os alunos 

poderão se organizar em fila, por exemplo, para registrar a resposta na lousa, um de cada vez. Auxilie-

os com o significado das frequências, se necessário. 

2ª atividade: 

Com o gráfico pronto e os alunos de volta a seus lugares, auxilie a turma a analisar os dados. 

Questione: Qual é a coluna mais alta? E a menor? A coluna mais alta representa o hábito da maioria 

dos alunos da classe. Com que frequência eles costumam frequentar os espaços de lazer?  

Pergunte aos alunos se eles têm fácil acesso aos espaços de lazer, levando-os a refletir sobre 

a importância desses espaços para a comunidade onde vivem. 
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Aferição de aprendizagem 

Avalie a participação e o interesse dos alunos no tema trabalhado ao longo de todas as aulas 

da sequência didática. Observe se os alunos conseguiram identificar, nas fotos apresentadas na pri-

meira aula, os elementos que constituem as praças e parques, comparando os lugares que conhecem 

aos outros locais apresentados. Verifique se conseguiram aplicar esses elementos no desenho reali-

zado em duplas. Na segunda aula, observe se os alunos entenderam a importância das praças e par-

ques como espaço de lazer e de convivência da comunidade. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Com a ajuda de um adulto, pesquise na internet ou em publicações impressas fotos, com visão de 
cima para baixo, de alguma praça ou parque que você gosta de frequentar. Cole uma cópia dessa 
imagem em uma folha à parte. Na imagem, circule os lugares onde você mais gosta de brincar ou 
realizar atividades esportivas.   

2. Represente no espaço abaixo, por meio de um desenho, uma praça, com pessoas praticando ao 
menos duas atividades que podem ser realizadas nesse local. 

 

Gabarito das questões 

1. Respostas pessoais. É importante verificar as imagens e solicitar que os alunos justifiquem a es-
colha dos lugares que mais gostam de brincar ou realizar atividades esportivas. Se não for possível 
obter imagens do próprio município, é possível utilizar imagens de outros locais. 

2. Respostas pessoais. Não se preocupe com a qualidade da representação, mas com as atividades 
que podem ser realizadas numa praça. 

 


