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Título: As vias por onde circulamos 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

As vias de circulação nos municípios pertencem a todos. Ir e vir é um direito do cidadão e é 

dever de cada um respeitar esse espaço. As ruas são vias públicas e têm nomes que as identificam, 

facilitando sua localização. Por meio das atividades propostas, o aluno poderá identificar aspectos das 

vias de circulação e elaborar formas de representar esses espaços. 

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  

Papel kraft, canetas hidrográficas coloridas, lápis, lápis de cor, giz de cera, borracha, papel A4, 

cola, cartolina, tesoura sem ponta, revistas e gibis para recorte, fita crepe, lousa, giz. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula  

Referência do livro do aluno: unidade 7 

Organização dos alunos: forme com eles um grande círculo, em um espaço amplo, como a quadra ou pátio da escola. 

Para esta aula, prepare um cartaz de papel kraft com a letra da música “Se essa rua fosse 

minha”. A letra dessa canção conhecida pode ser encontrada em diversos livros e sites na internet. 

Separe outro pedaço de papel kraft com as mesmas dimensões, que será completado ao longo da 

segunda atividade. 
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1ª atividade:  

Investigue os conhecimentos prévios dos alunos com uma conversa a respeito da percepção 

deles sobre os caminhos que percorrem no dia a dia. Algumas perguntas podem ajudar a encaminhar 

a conversa: Você já reparou nas ruas por onde passa ao vir para a escola? Como são essas ruas? Todas 

são iguais? Você acha que elas são bem cuidadas? Para que servem essas vias de circulação? 

2ª atividade:  

Coloque o cartaz com a letra da canção “Se essa rua fosse minha” no centro do círculo. Deixe 

que os alunos leiam a letra e digam se já a conhecem (auxilie-os na leitura, caso necessário). Se possí-

vel, apresente também o áudio da música, disponível em várias versões.  

Peça-lhes que imaginem como eles gostariam que fossem as ruas de sua cidade. Seria possível 

brincar na rua? Como seriam as casas? E a segurança, como seria? Haveria vegetação?  

Com base nessas ideias, proponha a criação de uma releitura da música pelos alunos. Utili-

zando a melodia e a estrutura de versos da canção, auxilie-os a elaborar a versão da turma, um verso 

por vez. O esboço pode ser feito em um papel à parte. Quando a releitura estiver finalizada, com o 

auxílio dos alunos, prepare um novo cartaz de papel kraft, com a letra da música criada por eles ─ os 

alunos poderão ajudar a fazer o registro da letra no cartaz. Ao fim da aula, afixe o cartaz na parede da 

sala de aula 

 

Aula 2 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 7 

Organização dos alunos: forme grupos de quatro alunos. 

 

1ª atividade:  

Organize a classe em grupos de quatro alunos e distribua a cada grupo uma cartolina. Peça aos 

alunos que tracem quatro ruas em uma cartolina. Podem ser ruas que se cruzam, paralelas, transver-

sais. Em seguida, oriente-os a representar, com desenhos, elementos que veem nas ruas, como casas, 

prédios, comércios, igrejas, faixas de pedestres, semáforos, placas, entre outros. Os desenhos devem 

mostrar ruas que eles observam no seu dia a dia; algumas mais, outras menos movimentadas; algumas 

com mais residências, outras com comércio. Solicite ao grupo que acrescente, por meio de desenhos, 

elementos que circulam por essas ruas: carros, motos, animais, pessoas sozinhas ou em grupos. Não 
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se preocupe com o tipo de visão que colocarão nas ilustrações dos elementos (vertical, oblíqua ou 

lateral), pois ainda não sistematizaram essas noções no 2º ano. 

 

2ª atividade: 

Peça a cada grupo que apresente seu cartaz, explicando em quais ruas eles se inspiraram para 

fazer os desenhos e por que escolheram aquelas ruas para representar. À medida que os grupos ex-

põem sua produção para os colegas, é importante estimulá-los a notar as diferenças entre as ruas: por 

exemplo, nas ruas mais largas, há maior circulação de veículos; nas ruas residenciais, normalmente, há 

menos pessoas circulando pelas calçadas; verifique se os alunos levaram em conta essa percepção na 

produção de seus desenhos.  

Ao fim da aula, recolha as produções, que serão retomadas na aula seguinte. 

 

Aula 3 

Duração: uma hora-aula  

Referência do livro do aluno: unidade 7 

Organização dos alunos: a primeira atividade poderá ser realizada com a classe organizada da forma habitual. A se-
gunda deverá ser feita com os mesmos grupos da aula anterior, sentados no chão ou em suas carteiras agrupadas. 

 

1ª atividade:  

Inicie a aula com uma roda de conversa sobre os profissionais que observamos nas vias de 

circulação. Questione os alunos: Vocês já viram pessoas trabalhando nas ruas por onde passam? Que 

tipos de trabalho as pessoas exercem nas ruas? Estimule-os a citar profissões como entregadores de 

panfletos, garis, coletores de  lixo, pipoqueiros, jornaleiros, policiais, anotando-as na lousa. 

 

2ª atividade: 

Faça os alunos se agruparem como na aula anterior, em grupos de quatro alunos. Entregue 

aos grupos revistas e gibis para recorte, além do desenho elaborado na aula anterior. Solicite que bus-

quem imagens de profissionais que trabalham nas vias de circulação e que recortem e colem as ima-

gens na cartolina, completando o desenho. Ao longo da produção da atividade, verifique se os alunos 

identificaram corretamente os profissionais. Ao final, cole as atividades na parede da sala de aula.  
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Aferição de aprendizagem 

A aferição de aprendizagem deve ser realizada ao longo das aulas da sequência didática. Veri-

fique se os alunos compreenderam as características das vias de circulação; que algumas têm mais 

movimento de carros, outras, de pedestres; que em algumas predominam residências, e em outras, 

estabelecimentos comerciais. Avalie se os alunos representaram corretamente, no desenho, os ele-

mentos que observam nas vias por onde circulam; não é necessário exigir precisão nos desenhos, mas 

sim a compreensão de que alguns elementos fazem parte do espaço das vias de circulação, como cal-

çadas, semáforos, faixas de pedestres, construções e outros. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Faça uma relação de cinco elementos que aparecem na rua onde fica sua escola. 

2. Assinale as opções que apresentam elementos que você observa na sua rua. 

a) Calçada 

b) Árvores 

c) Moradias 

d) Carros 

e) Prédios altos 

f) Comércio 

g) Escolas 

h) Faixa de pedestres 

i) Semáforo 

j) Lombada 

Gabarito das questões 

1. Respostas pessoais. Procure constatar os elementos que os alunos apontaram são comuns na rua 
da escola. Auxilie-os, caso tenham dificuldade na escrita. 

2. Respostas pessoais. Auxilie-os, também, caso tenham dificuldade na escrita. 

 


