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Título: O bairro da escola: passado e presente 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Estudar o lugar onde o aluno vive adquire um novo significado para a aprendizagem, pois pos-

sibilita que ele construa seus conhecimentos de forma mais dinâmica e autônoma. Além disso, os alu-

nos visualizam o que estão estudando, tanto as características físicas e ambientais quanto as socioe-

conômicas, bem como as transformações constantes que ocorrem.  

Objetivos de aprendizagem 

Objeto de conhecimento: Paisagens naturais e antrópicas em transformação. 

(EF03GE04) Explicar como os processos naturais e históricos atuam na produção e na mudança 

das paisagens naturais e antrópicas nos seus lugares de vivência, comparando-os a outros lugares. 

Recursos e materiais necessários  

Prancheta, caderno, cartolina, canetinhas hidrográficas, cola, lápis, fita adesiva, mapa do es-

paço urbano com a divisão em bairros, projetor; imagens de diferentes tipos de bairros (industrial, 

residencial, comercial, misto), imagens antigas do bairro da escola. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 3 

Organização dos alunos: caso as imagens sejam projetadas, os alunos podem se organizar em semicírculo, para melhor 
visualizar a projeção; senão, podem se organizar em círculo, no chão, para visualizar as imagens impressas e o mapa do 
município. 

1ª atividade: 

Como preparação para a aula, providencie imagens de diferentes tipos de bairros (industrial, 

residencial, comercial, misto), além de fotos antigas do bairro onde se localiza a escola. Leve as ima-

gens impressas ou em formato digital, para serem projetadas. Providencie, também, o mapa do espaço 

urbano do município, com a divisão em bairros. 

Mostre aos alunos imagens que caracterizam cada tipo de bairro: residencial, comercial, indus-

trial ou misto. Auxilie os alunos na leitura de cada imagem, destacando os elementos que a compõem: 
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no bairro residencial, o predomínio de habitações, tanto edifícios quanto casas; no comercial, há o pre-

domínio de atividades comerciais e de prestação de serviços, como bancos, escolas, farmácias, padarias, 

lojas, entre outras; no industrial, há o predomínio de galpões e edifícios de indústrias. Ressalte que há, 

também, bairros mistos, nos quais coexistem diversos tipos de elementos e construções. 

2ª atividade: 

Exponha para os alunos, no chão, o mapa do espaço urbano do município. A parte superior do 

mapa deverá estar direcionada para o lado norte. Lembre-se de não trabalhar com o mapa pendurado, 

pois isso contribui, nesta faixa etária dos alunos, para a noção da existência de “em cima” e “embaixo” 

na Terra. No mapa, peça que os alunos localizem o bairro da escola.  

Peça aos alunos que tentem se lembrar de características do bairro, como tipos de construção 

marcantes, pontos de referência, largura das ruas, entre outras. Exponha a eles as imagens antigas do 

bairro, estimulando-os a lembrar se as características observadas nas imagens ainda estão presentes 

na paisagem atual. Cole as imagens antigas do bairro numa folha e afixe na parede da sala de aula, 

pois elas serão utilizadas novamente. 

Aula 2 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 3 

Organização dos alunos: em fila, para a realização do percurso; em locais predeterminados, poderão formar um círculo; 
providencie o acompanhamento de um ou dois assistentes ou professores. 

Organize uma saída de observação no bairro da escola. Para isso, é necessário preparar com 

antecedência um percurso seguro a ser percorrido com os alunos. O objetivo da saída é que os alunos 

identifiquem o tipo de bairro, notando suas características, como tipos de construção, movimentação 

de veículos e pessoas, presença ou não de comércio (lojas, supermercados, padarias, açougues), de 

atividades de serviços (escolas, hospitais, escritórios, consultórios médicos) e indústrias.  

Incentive-os a observar a paisagem, questionando, ao longo do percurso: O que estão vendo? 

Que tipo de bairro é esse? Há semelhanças e diferenças entre a foto antiga e a paisagem atual? Quais?  

Sugira que eles anotem, no caderno, os elementos da paisagem que chamam a atenção deles. 

Se houver recursos, faça registros fotográficos do percurso, mas cuide para que os alunos não utilizem 

esses equipamentos, pois podem ocorrer danos e furtos. 
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Aula 3 

Duração: uma hora-aula  

Referência do livro do aluno: unidade 3 

Organização dos alunos: divida-os em equipes, na sala de aula. 

1ª atividade: 

Em sala, relembre o percurso feito na aula anterior, no bairro da escola. Peça-lhes que falem 

sobre alguns elementos que visualizaram na paisagem e que anotaram no caderno. Retome as imagens 

antigas do bairro, pedindo que eles citem, após observar o bairro, quais elementos permaneceram e 

quais mudaram ao longo do tempo. Se possível, mostre também fotografias tiradas durante a saída de 

observação. 

2ª atividade: 

Como atividade final, proponha que os alunos, divididos em equipes, criem cartazes de “antes 

e depois”. Eles deverão traçar uma linha dividindo uma cartolina ao meio; de um lado, farão um dese-

nho representando o bairro como era antigamente, e, de outro, o bairro atual. Verifique se os alunos 

conseguiram observar que as alterações na paisagem ocorrem devido às mudanças na ocupação hu-

mana: mais ou menos pessoas morando no bairro, maior presença de veículos, estruturação de outras 

vias públicas (ruas, avenidas, viadutos) ou de praças e parques, novos tipos de construções, com outros 

empreendimentos comerciais e/ou residenciais, etc. 
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Aferição de aprendizagem 

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

individual e do trabalho em grupo. Avalie a capacidade de leitura das imagens e dos elementos que 

compõem a paisagem. Verifique se os alunos se interessaram pela observação dos elementos da pai-

sagem durante a saída de observação. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Com base na saída de observação, responda às questões a seguir:  

a) Qual é o nome do bairro? 

b) Explique as semelhanças e diferenças, observadas durante o percurso, entre os elementos das 

imagens antigas e os atuais. 

2. Como podemos classificar o bairro onde se localiza a escola?  

a) Residencial. 

b) Industrial. 

c) Comercial. 

d) Misto. 

Gabarito das questões 

1. Respostas pessoais. 

2. Respostas pessoais. 


