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Título: O quarteirão da minha escola 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

A observação e a interpretação das paisagens próximas à escola, para identificar os principais 

pontos de referência para orientação espacial, são fundamentais para a alfabetização geográfica. Esta 

sequência propõe que o aluno, por meio da observação do quarteirão da escola, desenvolva a capaci-

dade de localizar e representar pontos de referência em representações. 

Objetivos de aprendizagem 

Objeto de conhecimento: Representações cartográficas. 

(EF03GE06) Identificar e interpretar imagens bidimensionais e tridimensionais em diferentes 

tipos de representação cartográfica. 

Recursos e materiais necessários  

Papel A4, lápis, borracha, régua, folha de papel com linhas, lousa e giz (ou caneta de lousa), 

pranchetas; croqui (representação) do quarteirão da escola e das quadras próximas elaborado pelo 

professor, localizando a escola e os principais pontos de referência. 

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.  

1ª atividade: 

Inicie a aula perguntando aos alunos se eles se lembram de algum ponto de referência no 

caminho entre suas casas e a escola. Explique que os pontos de referência são as construções diversas, 

como estabelecimentos comerciais (lojas, bares, padarias, mercados) e de serviços (bancos, hospitais, 

consultórios, escritórios), praças, parques, ou seja, elementos da paisagem que se destacam, placas de 

identificação, entre outros, dos quais as pessoas se lembram sem muito esforço e que usam para se 

orientar e se localizar no espaço. 
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2ª atividade: 

Entregue uma folha de papel A4 para cada aluno e solicite que desenhe o quarteirão (ou qua-

dra) onde está localizada a escola, tendo a memória visual como base. O aluno deverá desenhar a 

quadra da escola e as quadras próximas, inserindo os pontos de referência dos quais se lembrar. Para 

esta atividade, o aluno deverá desenhar como se estivesse olhando do alto, isto é, utilizando a visão 

vertical. Neste momento, não deverá ser avaliada a precisão dos desenhos, ou seja, o traçado correto 

das quadras ou a localização exata dos pontos de referência. O objetivo é que os alunos expressem as 

lembranças que têm do  lugar onde está a escola. 

Aula 2 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 3 

Organização dos alunos: disponha-os em fila dupla, para melhor organização deles ao longo do percurso; solicite o auxí-
lio de um professor ou assistente. 

Para esta aula, a proposta é levar os alunos para uma saída de observação do quarteirão da 

escola, na qual eles observarão e anotarão os pontos de referência indicados pelo professor. Para isso, 

é necessário verificar com antecedência o melhor percurso a ser realizado, pensando na segurança dos 

alunos e na complexidade da atividade.  

Como preparação, o professor deverá esboçar o croqui (representação) das quadras próximas 

à escola. Desenhe a quadra da escola e parte das quadras ao redor, localizando a escola no centro da 

folha. É necessário identificar a frente da escola no desenho, para que os alunos tenham esse referen-

cial ao localizar os elementos do espaço no desenho. Entregue uma cópia do croqui para cada aluno. 

Solicite que cada aluno leve lápis e borracha. Providencie, também, pranchetas, para que os alunos 

apoiem a folha. 

Na saída, no portão da escola, peça que os alunos identifiquem o que está à esquerda e à 

direita, tendo os alunos como referência saindo da escola, isto é, os alunos de costas para o portão da 

escola, de frente para a rua.  

Solicite que o aluno marque, no croqui entregue, os pontos de referência visualizados. Ao 

longo do percurso, questione: O que é o ponto de referência visualizado à direita? E à esquerda? Há 

outros elementos na paisagem que podem ser utilizados como referência para reconhecer esse es-

paço? Quais?  

Continue o percurso. Solicite que identifiquem o que têm à direita e à esquerda, à frente e 

atrás, de acordo com o trajeto elaborado, fazendo marcações no croqui, até que retornem ao portão 

da escola. Durante a saída, solicite que os alunos anotem no croqui recebido o nome das ruas que 

estão ao redor do quarteirão da escola. Recolha os croquis no fim do percurso. 
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Aula 3 

Duração: uma hora-aula  

Referência do livro do aluno: unidade 3 

Organização dos alunos: a atividade é individual, em sala de aula. 

Entregue aos desenhos elaborados na primeira aula e os croquis utilizados na aula de campo. 

Desenhe na lousa o quarteirão da escola e as quadras próximas, localizando os pontos de referência 

que foram observados durante a saída de observação. Retome o roteiro percorrido. Com o auxílio dos 

alunos, nomeie cada ponto de referência na lousa, solicitando que eles completem também seus pró-

prios croquis. Peça que os alunos comparem o desenho elaborado inicialmente e aquele utilizado du-

rante a aula de saída de observação. Questione-os: O desenho elaborado inicialmente está muito di-

ferente do croqui utilizado na aula de saída de observação? O que você vê de diferente entre os dois 

desenhos? Você se lembrou dos pontos de referência indicados pelo professor, na saída, ao elaborar 

o seu desenho de memória? 
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Aferição de aprendizagem 

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

dual. Avalie a participação de cada aluno durante a saída de observação, verificando se eles tiveram 

dificuldade para reconhecer os pontos de referência visualizados em cada ponto de parada. Observe 

também se houve dificuldade para marcar os pontos no croqui do quarteirão. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Marque com um X os pontos de referência existentes próximos a sua escola. 

(  ) Farmácia   (  ) Ponto de ônibus   (  )  Supermercado 

(  ) Hospital   (  ) Padaria    (  ) Prefeitura 

(  ) Banca de jornal   (  ) Praça    (  ) Igreja 

(  ) Posto de gasolina  (  ) Prédios    (  ) Casas 

(  ) Ponte e rio   (  ) Parque    (  ) Outros 

2. Explique o que são pontos de referência e sua importância para a localização no espaço.  

Gabarito das questões 

1. Respostas pessoais. 

2. Espera-se que o aluno responda que são pontos de localização. Podem ser estabelecimentos comer-
ciais, prédios públicos ou alguma característica particular próxima ao local aonde se quer chegar. 


