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Título: Os grupos dos quais participo 

Duração: 4 aulas 

Introdução 

É necessário compreender que os grupos fazem parte do dia a dia de todos os indivíduos. E 

que, à medida que a criança cresce, vai construindo as relações sociais que estruturarão sua vida. As-

sim, é fundamental que o aluno entenda o seu sentimento de pertencimento aos diversos grupos dos 

quais fará parte e como será influenciado, tanto social quanto economicamente, por esses grupos. 

Objetivos de aprendizagem 

Objeto de conhecimento: A cidade e o campo: aproximações e diferenças. 

(EF03GE01) Identificar e comparar aspectos culturais dos grupos sociais de seus lugares de 

vivência, seja na cidade, seja no campo. 

(EF03GE02) Identificar, em seus lugares de vivência, marcas de contribuição cultural e econô-

mica de grupos de diferentes origens. 

Recursos e materiais necessários  

Papel A4, lápis de cor, lápis, caderno, projetor, lousa e giz (ou caneta de lousa); imagens de 

diferentes tipos de grupo, fichas sobre grupos elaboradas pelo professor. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 1 

Organização dos alunos: individual (na sala de aula) 

1ª atividade: 

No início da aula, questione os alunos: “O que são grupos?”, “Vocês fazem parte de quais gru-

pos?” Na lousa, anote as respostas dos alunos. 

Explique que os grupos dos quais fazemos parte são definidos por meio da interação entre as 

pessoas que os compõem, além do sentimento de identidade existente. Os grupos são diversos: famí-

lia, escola, igreja, amigos, grupo de atividades extraescolares, entre outros.  
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Comente que, à medida que crescemos, vamos constituindo novos grupos, como o de traba-

lho, dos amigos da faculdade, além de constituirmos nova família. 

Um dos aspectos fundamentais é auxiliar o aluno na construção da compreensão de seu sen-

timento de pertencimento aos grupos nos quais se encontra inserido. Para isso é indispensável tomar 

conhecimento prévio acerca da realidade de cada aluno. O trabalho exige cuidado e atenção, uma vez 

que pode trazer à tona aspectos afetivos particulares de cada aluno. Por causa disso, é importante 

reforçar, sempre que possível, que é a conexão afetiva que identifica e valida os grupos a que cada 

indivíduo pertence.  

2ª atividade: 

Ressalte a família como o primeiro grupo do qual os indivíduos fazem parte. Explique que a 

composição familiar se caracteriza por ser uma comunidade formada por indivíduos que são ou se 

consideram aparentados, unidos por laços biológicos ou vontade expressa. Comente que a família é 

nossa referência em situações de atitudes e valores − amor, respeito, solidariedade, ajudar nas tarefas 

de casa, cuidar do ambiente em que vivem, educação, fraternidade, amizade, entre outros −, e que 

com ela aprendemos a realizar diversas atividades. 

Entregue uma folha sulfite para cada aluno e solicite que desenhem uma atividade realizada 

por eles em família.  

3ª atividade: 

Com os desenhos finalizados, organize uma rápida e breve exposição. À medida que os alunos 

observarem a exposição, questione: Quais atividades aprendemos a realizar com a nossa família? 

Quais não podemos realizar sozinhos? Quais podemos realizar sozinhos?  

Aula 2 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 1 

Organização dos alunos: atividade individual; se as imagens forem projetadas, os alunos podem estar organizados de 
forma que todos visualizem as projeções; caso as imagens não sejam projetadas, os alunos poderão estar organizados 
da forma habitual ou em círculo. 

1ª atividade:  

Para esta aula, é necessário levar para a sala imagens de diversos tipos de grupos dos quais os 

alunos podem fazer parte: escola, família, escola de balé, escola de futebol, diferentes tipos de culto 

religioso, escola de música, teatro, grupos que defendem algum ideal (ambiental, social, cultural, por 

exemplo), entre outros. Se possível, projete as imagens para os alunos. Incentive a leitura de cada 

imagem. Solicite que cada aluno identifique, nas imagens, os grupos de que participa. À medida que 
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vão falando, anote os grupos no quadro, contabilizando as respostas. Auxilie os alunos a identificar o 

grupo com maior número de participações. Depois, questione-os: Qual atividade é desenvolvida no 

grupo? Quantas outras pessoas integram os grupos dos quais você faz parte? Essas pessoas são ami-

gas? O que faz com que essas pessoas se encontrem para realizar a atividade?  

2ª atividade: 

Estimule a conversa sobre os diferentes grupos. Ajude-os a entender que são próprias dos se-

res humanos a capacidade e a necessidade de viver em grupo. Aproveite para dar exemplos sobre 

como as pessoas, com suas diferentes atividades, se conectam na vida em comunidade. 

Aula 3 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 2 

Organização dos alunos: organize-os em seis equipes. 

Para a aula 3, é necessário pesquisar previamente associações, movimentos sociais, ONGs ou 

outros, que atuem no bairro ou município no qual a escola está localizada. As ações podem ser relaci-

onadas ao ambiente, às melhorias no transporte público, às melhorias de saneamento básico, a ques-

tões de saúde, apoio  a pessoas em situação de rua, defesa dos animais, entre outros. Elabore uma 

ficha com as informações de cada um: nome, área de atuação, tempo de atuação, quem participa do 

grupo, o que o grupo reivindica ou defende, local de atuação no bairro, o que o grupo reivindica no 

bairro, resultados obtidos. Se possível, ilustre com imagens do local de atuação do grupo no bairro, 

representando a situação antes e depois da ação. Cada ficha deverá ser disponibilizada em seis cópias.  

Inicie a aula explicando que algumas pessoas se unem em grupos para atuar de forma a me-

lhorar as condições de seu espaço de vivência, e que os alunos conhecerão alguns que atuam no bairro 

ou município da escola. 

A sala deverá ser dividida em seis equipes. Entregue as fichas para cada uma delas. Solicite que 

cada equipe as leia, analise as imagens e converse, entre si, sobre os grupos ali retratados. Determine 

um tempo para que as equipes realizem essa atividade. Finalize a aula com uma discussão sobre a ação 

dos grupos. Para isso, questione-os: vocês conhecem a atuação de algum desses grupos? Como era o 

espaço antes de atuação deles? Essas características prejudicavam o dia a dia da população do bairro? 

O que melhorou com os resultados? Houve algo em que a situação piorou? Vocês perceberam essas 

mudanças? 
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Aula 4 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 2 

Organização dos alunos: devem estar divididos em seis equipes, as mesmas da aula anterior. 

1ª atividade: 

Inicie a aula retomando as equipes da aula anterior e distribuindo novamente as fichas. Propo-

nha que as equipes formem um grupo como os retratados nas fichas. Para isso, eles deverão pensar em 

um problema da escola que eles desejem resolver, e em maneiras de fazer isso em uma ação coletiva.  

Cada equipe deverá compor uma ficha no mesmo modelo daquelas fornecidas pelo professor. 

A ficha deverá ser copiada no caderno de um dos membros da equipe.  

No fim da aula, cada equipe poderá, na frente da sala, apresentar o seu grupo, informando 

que tipo de problema eles desejam resolver e de que maneira isso será feito com a participação e ação 

de todos do grupo. 
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Aferição de aprendizagem 

A aferição da aprendizagem deve ocorrer ao longo das quatro aulas, por meio da participação 

individual e da equipe de trabalho. Avalie, nos desenhos, se os alunos identificaram as atividades que 

são realizadas coletivamente, em família. Verifique se eles conseguiram trabalhar em equipe e se pro-

puseram ações a serem realizadas com a participação de todos do grupo. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Pinte de amarelo as atividades que você realiza em grupo, e de azul, as que realiza sozinho: 

(  ) Tomar banho  (  ) Escovar os dentes  (  ) Jogar futebol 

(  ) Brincar de roda  (  ) Passear com a família (  ) Dormir 

2. Relembre os grupos apresentados nas fichas que o professor forneceu. Na sua opinião, eles po-
deriam ter agido da mesma forma se não estivessem organizados em grupos? 

Gabarito das questões 

1. Amarelo: brincar de roda, passear com a família, jogar futebol. 

Azul: tomar banho, escovar os dentes, dormir. 

2. Espera-se que o aluno compreenda a importância da existência de grupos para algumas práticas. 
Uma pessoa não forma uma família, por exemplo.  


