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Título: Ruas de hoje e de antigamente 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Auxiliar o aluno a compreender as mudanças que ocorreram e que ocorrem em seu lugar de 

vivência é uma forma de começar a fazê-los entender que o espaço passa por modificações ao longo 

do tempo, em decorrência de uma série de processos e fenômenos e que o ser humano interfere sobre 

a paisagem. Esta sequência propõe a realização de uma entrevista, para incentivar os alunos a serem 

ativos na busca de informações sobre o espaço que vivenciam diariamente. 

Objetivos de aprendizagem 

Objeto de conhecimento: Mudanças e permanências. 

(EF02GE05) Analisar as mudanças e permanências, comparando imagens de um mesmo lugar em di-

ferentes tempos. 

Recursos e materiais necessários  

Imagens de uma rua conhecida do município onde se localiza a escola, projetor, lápis de cor, 

caderno, ficha para entrevista, canetas hidrográficas coloridas, lápis, borracha, grampeador, papel co-

lorido. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 7 

Organização dos alunos: na primeira atividade, os alunos devem sentar individualmente para ouvir as orientações e 
observar as imagens trazidas pelo professor. Na segunda atividade, devem se reunir em trios. 

Para esta aula, pesquise duas imagens de uma mesma rua do município onde se localiza a 

escola, em tempos diferentes. Dê preferência a uma rua de grande movimento no município. Caso não 

haja fotos desse tipo disponíveis, utilize exemplos de outros locais. As imagens podem ser impressas 

ou projetadas, caso a escola possua esse recurso. 
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1ª atividade: 

Inicie uma conversa com os alunos, explicando que nem sempre as ruas da cidade foram da 

maneira como se apresentam atualmente e que mudanças ocorreram ao longo do tempo. Apresente 

as imagens pesquisadas, estabelecendo uma comparação entre ambas, com base nas seguintes ques-

tões: 

• Quais foram as mudanças ocorridas ao longo do tempo? 

• Quais características permaneceram? 

• Por que essas mudanças ocorreram?   

• Você conhece essa rua? Já passou por ela? Conte sua experiência. 

Permita que os alunos expressem o que perceberam a respeito das mudanças ocorridas. Veri-

fique se compreendem as mudanças que aconteceram por causa do aumento ou diminuição da popu-

lação, por causa do avanço tecnológico, por transformações nos meios de transporte e de comunica-

ção, em decorrência da industrialização, entre outros fatores. Estimule a participação na percepção 

das mudanças que ocorreram e do que permaneceu com o passar do tempo. 

 

2ª atividade: 

Oriente os alunos a se organizarem em trios. Os grupos deverão conversar sobre os elementos 

que verificaram nas imagens. Entregue uma folha de papel a cada trio e peça-lhes que, após a conversa 

inicial, escolham e registrem, da forma como conseguirem, três mudanças que perceberam e acharam 

mais significativas nas imagens apresentadas. Recolha as atividades para correção.  

 

Aula 2 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 7 

Organização dos alunos: mantenha-os sentados em seus lugares para ouvirem as orientações e tirarem as dúvidas so-
bre a atividade. 

Prepare uma ficha como a do modelo abaixo para que os alunos colem no caderno e registrem 

as respostas da entrevista feita com um familiar. Para cada questão, deixe três linhas para resposta. 
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Inicie a aula questionando se os alunos sabem como era, antigamente, a rua onde moram, e 

se sabem quais mudanças ocorreram nela ao longo do tempo. Proponha a realização de uma entrevista 

com um familiar, para descobrir as mudanças e permanências da rua do aluno, ao longo do tempo. 

Caso a família more no lugar há pouco tempo, sugira que conversem com um morador mais antigo ou 

que realizem uma pesquisa na internet, sempre acompanhados dos familiares.  

Distribua aos alunos as fichas de entrevista. Em casa, com o auxílio de um adulto, eles devem 

registrar as respostas, que devem ser trazidas na aula seguinte. 

Aula 3 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 7 

Organização dos alunos: disponha-os em um grande círculo. 

Em uma roda de conversa, retome a atividade realizada em casa com a família. Peça que cada 

um apresente sua tarefa, contando o que descobriram a respeito da rua onde moram. Se o aluno pre-

ferir, pode ler as respostas. Os alunos que trouxeram imagens e fotografias devem apresentá-las. Cir-

cule entre eles, auxiliando-os a identificar elementos nas imagens que demonstrem mudanças e per-

manências no espaço da rua. Ao final, recolha as entrevistas e grampeie-as com papel colorido como 

capa, formando, assim, o “Livro das ruas da turma”.  

Minha rua, ontem e hoje 

Nome do entrevistador: ________________________________________ 

Nome do entrevistado: _________________________________________ 

Nome da rua: _________________________________________________ 

Entrevista: 

• A rua onde você mora sempre teve esse nome? 

• Quais mudanças ocorreram ao longo dos anos? 

• Por que essas mudanças ocorreram? 

• Dessas mudanças, quais foram positivas para os moradores? 

• E quais foram negativas? 

• Antigamente, as crianças brincavam nessa rua? E hoje em dia? 

• O que pode ser melhorado em sua rua? O que falta para ela ficar ainda 
mais segura? 

Traga uma imagem antiga e outra recente da sua rua. 
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Aferição de aprendizagem 

A avaliação deve ser feita durante o processo das atividades propostas, enfocando as habilida-

des trabalhadas, e deve ser resultado de um processo de construção coletiva. Na primeira aula, verifi-

que se os alunos perceberam que muitas mudanças ocorreram ao longo do tempo na rua apresentada 

e que essas mudanças são resultado de diversos fatores, como o aumento da população e transforma-

ções nas atividades econômicas. Na segunda e terceira aulas, confira o envolvimento da família na 

realização da atividade, bem como se o aluno compreendeu que houve transformações na rua onde 

mora, e quais os motivos dessas mudanças. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Relacione dois motivos que causam mudanças nas ruas de um município. 

2. Escreva uma diferença entre uma rua antiga e uma atual, nos seguintes aspectos: 

a) Movimento de carros 

Antigamente: 

Atualmente: 

b) Pavimentação 

Antigamente: 

Atualmente: 

c) Presença de vegetação 

Antigamente: 

Atualmente: 

Gabarito das questões 

1. Respostas pessoais. Por exemplo: aumento da população e na quantidade de automóveis, novas 
construções, modificações nos meios de transportes, derrubada ou plantio de árvores. 

2. Respostas pessoais. Verifique as respostas para avaliar se os alunos conseguiram perceber que o 
movimento de veículos atualmente é maior; que normalmente a quantidade de ruas pavimenta-
das aumenta; e que a  presença de vegetação pode ser maior ou menor, atualmente. 

 


