
 

 

Material Digital do Professor 
História – 1º ano 

Plano de desenvolvimento – orientações gerais 

Este tópico fornece informações complementares ao Manual do professor (versão impressa), 
com o objetivo de favorecer a organização do seu trabalho durante todo o ano letivo, sugerir práticas 
de sala de aula e contribuir com sua formação e atualização. Aqui você encontrará os seguintes mate-
riais e conteúdos: 

• Quadros bimestrais 

• Atividades recorrentes em sala de aula 

• Relação entre a prática didático-pedagógica e o desenvolvimento de habilidades 

• Gestão da sala de aula e acompanhamento do aprendizado dos alunos 

• Projeto integrador 

• Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para apresentar aos alunos 
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Quadros bimestrais 
Os quadros bimestrais foram elaborados a fim de auxiliar o professor a visualizar os conteúdos 

abordados pelo livro didático ao longo do ano e estruturados a partir dos objetos de conhecimento e 
de suas respectivas habilidades, definidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 1º ano 
do Ensino Fundamental. Cada quadro bimestral corresponde a uma unidade do livro didático e apre-
senta as habilidades consideradas essenciais a serem trabalhadas com os alunos. 

Os conteúdos do livro do aluno e do material digital do professor foram pensados, portanto, 
visando desenvolver as habilidades apresentadas na BNCC. Essa construção de conhecimento permeia 
o volume, trazendo os objetos de conhecimento e as habilidades em mais de um momento. Dessa 
forma, o mesmo objeto de conhecimento pode aparecer mais de uma vez, atrelado a uma habilidade 
diferente, assim como uma habilidade pode se repetir em mais de um bimestre. Ainda sobre a abor-
dagem das habilidades da BNCC, alguns dos temas tratados no volume foram direcionados de modo a 
contemplar a progressão de conteúdos entre o 1º e o 2º anos, como é o caso dos temas referentes à 
unidade 4. Por isso, ligadas a objetos de conhecimento indicados pela BNCC para o 1º ano, estão tam-
bém habilidades que foram pensadas com vista ao ingresso do aluno no 2º ano. 

O livro didático do 1º ano objetiva familiarizar o aluno com conceitos que tangenciam o co-
nhecimento histórico e antecipam noções que o estudo de História demandará nos volumes seguintes. 
Assim, o aluno irá refletir acerca de questões relacionadas a si mesmo e ao seu cotidiano, como sua 
identidade e suas características pessoais, sua família, sua casa, a escola onde estuda e a comunidade 
onde vive. Esses temas serão o ponto de partida para noções como as de sujeito histórico, passado, 
cultura, entre outras, e para apresentar ao aluno realidades diferentes da sua. 
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Atividades recorrentes em sala de aula 
Atividades recorrentes, como o próprio nome indica, são aquelas que fazem parte da rotina 

escolar, envolvendo de forma interdependente a prática didático-pedagógica e a gestão da sala de 
aula. 

O 1º ano é muito especial na vivência escolar das crianças, pois elas estão saindo da Educação 
Infantil e iniciando uma etapa mais formal do processo de ensino-aprendizagem: os anos iniciais do 
Ensino Fundamental. Essa passagem deve acontecer de maneira tranquila, de modo a superar qual-
quer tipo de ruptura. Sobre a progressão do conhecimento no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a 
BNCC aponta que ela acontece: 

 

[...] pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de 
linguagem e da experiência estética e intercultural das crianças, considerando tanto 
seus interesses e expectativas quanto o que ainda precisam aprender. Ampliam-se a 
autonomia intelectual, a compreensão de normas e os interesses pela vida social, o 
que lhes possibilita lidar com sistemas mais amplos, que dizem respeito às relações 
dos sujeitos entre si, com a natureza, com a história, com a cultura, com as tecnologias 
e com o ambiente.  

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular – BNCC. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ima-

ges/BNCCpublicacao.pdf>. Acesso em: novembro de 2017. 

 

Somada a isso, a globalização econômica e cultural que se desenvolver nas últimas décadas 
exige uma reflexão sobre como transmitir conhecimento em uma sociedade cujo fluxo de informações 
é ininterrupto. Na chamada sociedade da informação ou sociedade do conhecimento, novos conteú-
dos são produzidos a cada hora e estão disponíveis a um clique. Desse modo, no contexto atual, é 
importante que o aluno seja capaz de transformar informação em conhecimento e, para tanto, faz-se 
necessário o desenvolvimento de habilidades específicas. Entendidas como aprendizagens essenciais, 
essas habilidades não são natas; elas precisam ser ensinadas e aprendidas (TEDESCO, Juan Carlos. Edu-
car en la sociedad del conocimiento. México: Fondo de Cultura Económica, 2014). 

Postas essas questões, é possível compreender a relação intrínseca entre os objetos de conhe-
cimento, o ensino das habilidades, a prática didático-pedagógica e a gestão da sala de aula. A escola 
não é responsável apenas pelo ensino de conteúdos, mas também por transformar informação em 
conhecimento por meio do ensino de habilidades e princípios éticos. Abandona-se, assim, a figura do 
professor como detentor do conhecimento e seu único transmissor; ele passa a ser o mediador do 
diálogo e o problematizador de temas essenciais para a formação cidadã dos alunos, além de um in-
centivador da curiosidade e do espírito investigativo dessas crianças. 
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Como vimos, as atividades recorrentes fazem parte da prática didático-pedagógica e, por con-
sequência, da gestão da sala de aula. A seguir listaremos algumas atividades recorrentes e daremos 
orientações para o trabalho em sala de aula: 

• acolhimento; 

• rotina do dia; 

• levantamento de conhecimentos prévios; 

• chamada; 

• uso social de agenda, cartaz de aniversários, quadro de horários etc.; 

• uso de diferentes linguagens (verbal, não verbal, oral); 

• uso de diferentes recursos, como fotografias, músicas e cantigas, filmes e animações, 
obras de arte bidimensionais e tridimensionais, pesquisa orientada em sites;  

• apresentações e exposições; 

• entrevistas; 

• manuseio e verificação de documentos; 

• sondagens; 

• acompanhamento de atividades dos alunos; 

• registro; 

• sistematização orientada; 

• avaliação. 
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Relação entre a prática didático-pedagógica e o desenvolvi-
mento de habilidades 

As unidades 1 e 2 do livro do 1º ano abordam temas relacionados à identidade da criança, à 
sua relação com as pessoas mais próximas – por exemplo colegas, familiares e profissionais da escola 
– e à sua vivência em espaços como a casa e a escola. A unidade 3 introduz a noção de temporalidade 
tratando das brincadeiras e dos brinquedos do passado, que podem ser resgatados no presente. Essa 
unidade também sensibiliza os alunos para a questão da diversidade cultural presente no Brasil apre-
sentando a eles algumas de nossas festas e tradições. A unidade 4 desse volume fala sobre o universo 
do trabalho e sobre algumas invenções que mudaram a vida das pessoas, pensando na progressão de 
conteúdos com relação ao 2º ano. 

Para tratar das habilidades desenvolvidas no 1º ano do Ensino Fundamental optou-se por ati-
vidades que estimulem as crianças a circular pelos espaços da escola, conversar com as pessoas mais 
próximas sobre sua história e observar e analisar objetos pessoais ou pertencentes à sua família. O 
objetivo das atividades recorrentes propostas neste plano é possibilitar às crianças a oportunidade de 
desenvolver habilidades relacionadas ao conhecimento histórico e de investigação do passado por 
meio de conversas com pessoas mais velhas e da análise de documentos históricos (fotografias, dese-
nhos, obras de arte, documentos e objetos pessoais etc). 

As atividades recorrentes devem ajudar a criar uma rotina para as crianças que, como já foi 
dito, ainda estão habituadas à rotina da Educação Infantil. Para isso, é necessário que essas atividades 
estejam de acordo com as particularidades do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, mas que também 
tragam o aspecto lúdico das atividades realizadas na Educação Infantil. Nesse sentido, a transição entre 
a Educação Infantil e o Ensino Fundamental deve “Identificar as diferenças entre o ambiente doméstico 
e o ambiente escolar, reconhecendo as especificidades dos hábitos e das regras que os regem” (habi-
lidade EF01HI04 da BNCC). 

Levantamento de conhecimentos prévios 

As aulas devem começar com a verificação dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o as-
sunto a ser abordado. No início de cada unidade, pergunte a eles o que já sabem sobre o conteúdo 
tratado para então conduzir o trabalho com o tema. Essa avaliação inicial é extremamente importante 
para que todas as noções básicas sobre o assunto sejam assimiladas pela turma. 

Chamada 

Uma atividade recorrente no 1º ano deve ser a “chamada”, que, ao ser incorporada como ati-
vidade pedagógica, deixa de ser mera burocracia protocolar. Um tempo maior pode ser destinado a 
ela, tornando-a uma atividade didático-pedagógica. O uso dessa prática cotidiana de alfabetização, 
que toma como ponto de partida os nomes das crianças, funciona como complemento ao trabalho da 
unidade 1 vinculado à habilidade EF01HI02 da BNCC. 
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Na primeira ocorrência da chamada, o professor pode escrever o nome das crianças em fichas 
e distribuí-las conforme chama cada nome. No caso de haver primeiros nomes iguais na classe, é pos-
sível aprofundar o trabalho. Pergunte aos alunos: Existem nomes iguais na turma? Como fazemos para 
identificar e diferenciar pessoas com o mesmo nome quando, por exemplo, elas estão em um mesmo 
local e precisamos chamá-las? Esclareça aos alunos que, nesses casos, usamos o sobrenome ou nome 
de família, que herdamos dos nossos pais ou responsáveis – diferentemente do primeiro nome, que é 
escolhido. É muito comum, em uma classe que tenha crianças com o mesmo nome, que elas sejam 
diferenciadas por seu sobrenome (por exemplo: Bruna Silva e Bruna Correia). 

Ao final da chamada, faça um cartaz com o nome de todos os alunos da turma e afixe-o na 
parede ou no mural da sala de aula, criando um ambiente ao mesmo tempo alfabetizador e acolhedor, 
propiciando a familiarização dos alunos com o nome dos colegas. 

Quadro semanal 

Outro instrumento que pode ser utilizado de maneira didático-pedagógica é o quadro com o 
horário semanal. Uma tabela simples de dupla entrada, em que duas informações se cruzam (linha e 
coluna). Veja um exemplo de como o quadro pode ser formatado: 

 
Dias da semana 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Primeira aula      

Segunda aula      

Terceira aula      

Quarta aula      

Quinta aula      

O quadro com o horário das aulas e/ou das atividades a serem desenvolvidas ajuda os alunos 
a construir a noção de sequência temporal dentro do dia e a ordenar os acontecimentos: o que eles 
farão antes da hora do lanche e o que farão depois, como se organiza o período em que está na escola 
etc. 

Esse instrumento introduzirá aos alunos, de forma sutil e gradual, noções relacionadas à orga-
nização do tempo e à diferenciação entre ambientes e atividades variados ao longo do dia, favore-
cendo o desenvolvimento das habilidades a seguir (também trabalhadas no 1º e, especialmente, no 2º 
bimestres conforme quadros bimestrais deste plano de desenvolvimento):  

• (EF01HI04) Identificar as diferenças entre o ambiente doméstico e o ambiente escolar, re-
conhecendo as especificidades dos hábitos e das regras que os regem. 

• (EF01HI03) Descrever e distinguir os seus papéis e responsabilidades relacionados à família 
e à escola. 
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• (EF01HI06) Conhecer as histórias da família e da escola e identificar o papel desempe-
nhado por diferentes sujeitos em diferentes espaços. 

Uso de diferentes recursos: fotografias e produção de desenhos 

O trabalho com os nomes e sobrenomes pode suscitar a curiosidade dos alunos sobre a sua 
própria história e a de sua família. Temas relativos à identidade e à história da criança, de sua família 
e da escola tangenciam os três primeiros bimestres da coleção, favorecendo o desenvolvimento de 
diversas habilidades da BNCC relativas ao 1º ano: EF01HI01, EF01HI02, EF01HI03, EF01HI04, EF01HI06 
e EF01HI07. Deste modo, uma ou mais atividades com esse viés podem ser desenvolvidas em sala de 
aula ao longo dos três primeiros bimestres. 

Uma sugestão de trabalho é estimular as crianças a produzir um desenho de algum fato im-
portante que tenham vivido junto de sua família, apresentando sua produção à turma depois de fina-
lizada. Os desenhos podem ser fixados na parede ou no mural da sala de aula. 

Em seguida, o professor pode orientar os alunos a levar para a sala de aula cópias de fotogra-
fias antigas e recentes de sua família. Comparar fotos tiradas com um intervalo de tempo grande ajuda 
a construir as noções de passado e presente. 

Como conclusão de ambas as atividades, um familiar de algum dos alunos poderá ser convi-
dado a ir à escola contar um pouco sobre sua história: como foi a sua infância, como eram os brinque-
dos, as brincadeiras, as moradias e a escola onde estudava etc. Com a permissão do convidado, o pro-
fessor pode gravar o relato e retomar alguns trechos dele com os alunos. Com essa atividade, diversas 
habilidades serão estimuladas e trabalhadas, mas estará especialmente favorecido o desenvolvimento 
de habilidades relacionadas à identificação de “mudanças e permanências nas formas de organização 
familiar, de modo a reconhecer as diversas configurações de família, acolhendo-as e respeitando-as” 
(EF01HI07) e de “semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras atuais e de outras épocas e lu-
gares” (EF01HI05). 

Ao final dessa sequência de atividades, fale com os alunos sobre a importância do registro para 
se recordar acontecimentos do passado: desenhos, fotografias e relatos são fontes capazes de nos 
fazer relembrar acontecimentos que vivemos e revelar informações de uma época muito distante, para 
assim podermos entender mais sobre a nossa história. 

A reflexão, no 2º bimestre, sobre os diversos profissionais da escola é uma oportunidade para 
reafirmar a valorização de cada um deles e mostrar que todos têm um papel e responsabilidades a 
desempenhar na escola, que contribuem para o seu funcionamento. Chame a atenção dos alunos para 
o fato de que haver, por exemplo, um profissional diretamente responsável pela limpeza da escola não 
os exime do dever de manter o ambiente limpo e organizado. Nesse sentido, esse bimestre será pro-
pício à reflexão das crianças sobre “os seus papéis e responsabilidades relacionados à família e à es-
cola” (EF01HI03). 
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Exposição: Museu do brinquedo 

O tema sobre brincadeiras pode proporcionar vivências de como as crianças aprendem brin-
cando. Dessa forma, espera-se que o aluno compreenda que aprendemos sempre, mesmo quando não 
estamos na escola: aprendemos brincando, na convivência com os mais velhos e com a família etc. E 
aprendemos de maneiras diferentes: o processo de aprendizagem pode variar de pessoa para pessoa 
e de acordo com a cultura em que cada uma se insere. Finalmente, o aluno deve desenvolver a per-
cepção de que as diferentes histórias e formas de aprender devem ser respeitadas e valorizadas. 

Uma proposta interessante é a construção de uma exposição denominada “Museu do brin-
quedo”, na qual fotografias de brinquedos antigos e modernos sejam expostas em uma linha do 
tempo, com suas devidas legendas, para que as outras turmas da escola possam visitar e, se possível, 
as famílias dos alunos (EF01HI05). 

Entrevista e registro de informações 

No 3º bimestre, o livro do estudante trabalhará a diversidade cultural do Brasil a partir de suas 
tradições, festas e brincadeiras. 

Antes de iniciar o trabalho com o conteúdo que trata de brinquedos e brincadeiras, peça aos 
alunos que pesquisem, com a ajuda de um familiar, uma fotografia da brincadeira de que mais gosta 
ou de seu brinquedo favorito. Guarde as imagens e, após apresentar a eles as brincadeiras e os brin-
quedos antigos e as brincadeiras indígenas, mostre como as formas de diversão podem mudar ao longo 
do tempo e conforme os costumes e a cultura das pessoas. Retome a imagem da brincadeira ou do 
brinquedo que indicaram e faça uma comparação com os antigos ou os tradicionais indígenas. Esti-
mule-os a refletir sobre como a atual interação com diversos tipos de tecnologia trouxe mudanças à 
forma como algumas crianças brincam. Conclua a discussão comentando com a turma que ainda é 
possível se divertir ao ar livre com brincadeiras do tempo de seus pais, tios ou avós, e que muitas 
crianças gostam de se divertir assim. 

Outra sugestão de prática didático-pedagógica para a unidade 3 é selecionar previamente fo-
tografias de festas e tradições do Brasil que não aparecem no livro do aluno. Apresente as imagens à 
turma e explique brevemente cada uma das festas e tradições, mencionando a região ou as regiões 
onde elas ocorrem. Em seguida, sugira que cada aluno elabore um desenho sobre o evento de que 
mais gostou. Quando todos os desenhos estivem prontos, exponha-os na parede ou no mural da sala 
de aula. 

Essas atividades contemplam a habilidade EF01HI05 da BNCC. 
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Focando na progressão de conteúdos 

O quadro de conteúdos do 4º bimestre foi concebido com base em habilidades pensadas a 
partir de objetos de conhecimentos da BNCC para o 1º ano: 

Unidades temáticas 
BNCC – 1º ano 

Objetos de conhecimento 
BNCC – 1º ano Habilidades 

Mundo pessoal: meu 
lugar no mundo 

As fases da vida e a ideia de 
temporalidade (passado,  
presente, futuro) 

Identificar a passagem do tempo por meio da análise de 
objetos e das relações de trabalho na comunidade. 

Compreender alguns avanços tecnológicos e seus 
impactos no cotidiano das pessoas. 

Reconhecer a importância do trabalho e sua relação com 
a comunidade e com alguns problemas sociais. 

Mundo pessoal: eu, 
meu grupo social e 
meu tempo 

A vida em família e os  
diferentes vínculos e  
configurações 

Reconhecer a rotina familiar e, a partir dela, 
compreender a organização da comunidade em que se 
vive. 

Para compreender melhor a forma como nossa sociedade está organizada, é preciso refletir 
sobre o universo do trabalho. Foi a complexidade desse universo e das relações que o permeiam e 
regulam que motivou o planejamento da unidade 4 (4º bimestre), trabalhando a progressão de conte-
údos entre este ano e o seguinte. 

É essencial que os alunos valorizem todas as profissões e os profissionais que as executam. Por 
isso, levá-los a refletir sobre a importância dos profissionais com quem convivem em seu dia a dia é 
uma maneira eficaz de iniciar o trabalho com esse tema. Pensando na relevância de se introduzir esse 
tema no 1º ano, com o objetivo de que os alunos estejam familiarizados com o assunto ao iniciar seus 
estudos no 2º ano, foram criadas habilidades como: “Reconhecer a importância do trabalho e sua 
relação com a comunidade e com alguns problemas sociais”. 

Ainda, considerou-se necessário apresentar aos alunos do 1º ano o conceito de comércio, le-
vando em consideração o cotidiano das crianças dessa faixa etária. Onde compramos as mercadorias 
e obtemos alguns serviços importantes para o nosso dia a dia? De onde vêm as frutas e os legumes? 
Como os produtos eram comercializados antigamente? Acostumadas com produtos industrializados, 
muitas crianças das zonas urbanas não associam, por exemplo, o leite na embalagem longa vida à vaca. 
Neste sentido, é importante problematizar a noção de desenvolvimento sob a perspectiva da susten-
tabilidade, colocando-nos como sujeitos históricos responsáveis pela produção de mercadorias, por 
seu consumo e pelas consequências de ambas as atitudes. Consumimos de maneira consciente? Como 
consumimos, preservando ou destruindo o planeta? (Habilidade: “Identificar a passagem do tempo 
por meio da análise de objetos e das relações de trabalho na comunidade”.) 

Nessa perspectiva da construção histórica e social, podemos observar vários aspectos da evo-
lução tecnológica. As crianças já nascem em um momento da era tecnológica que apresenta um dina-
mismo sem precedentes, e a tendência é supor que o mundo sempre foi assim. Por essa razão, a escola 
desempenha papel crucial no entendimento das transformações sociais ocorridas no tempo e no 
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espaço. (Habilidade: “Compreender alguns avanços tecnológicos e seus impactos no cotidiano das 
pessoas”.) 

Os meios de transporte e a imprensa são exemplos do avanço dessas tecnologias e de seu 
impacto no mundo. Compreender que aviões, navios e carros não são elementos da natureza, e sim 
invenções do ser humano, contribui para que as crianças percebam como as ações humanas transfor-
mam o dia a dia das pessoas e, consequentemente, a História. Pensar hoje em uma época na qual 
livros inteiros eram manuscritos pode ser bastante elucidador, para os alunos, das mudanças que vêm 
ocorrendo no mundo. (Habilidade: “Compreender alguns avanços tecnológicos e seus impactos no 
cotidiano das pessoas”.) 

Uma sugestão de atividade é orientar a elaboração de um cartaz com as profissões dos pais do 
aluno ou responsáveis por ele, com o objetivo de relacionar trabalho e vida em sociedade. Com a ajuda 
de um adulto, os alunos devem pesquisar imagens que representem a profissão dos pais ou responsá-
veis e colar no cartaz. Após a colagem das imagens, peça a eles que deem um título ao trabalho. Em 
seguida, fixe os cartazes na parede ou no mural da sala de aula. Para concluir a atividade, é possível 
realizar uma conversa com a turma sobre a função dessas profissões e a sua importância, e sobre como 
elas podem ser sustentáveis, colaborando com o meio ambiente. (Habilidade: “Reconhecer a rotina 
familiar e, a partir dela, compreender a organização da comunidade em que se vive”.) 
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Gestão da sala de aula e acompanhamento do aprendizado 
dos alunos 

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a interação do professor com os alunos é muito im-
portante para a aprendizagem, assim como sua maneira de mediar a relação entre as crianças, esta-
belecendo um ambiente tranquilo e respeitoso.  

Um pré-requisito para a boa gestão de sala de aula é o planejamento. Embora possam acon-
tecer imprevistos, o planejamento ajuda a lidar com a situação e diminuir a tensão. Philippe Perrenoud, 
em sua obra Ensinar: agir na urgência, decidir na incerteza, afirma que os professores enfrentam uma 
série de impasses na sala de aula, entre eles o de fazer o planejamento e saber ser flexível. 

Uma das primeiras atividades a serem realizadas deve ser a sondagem da leitura e da escrita 
dos alunos, bem como do raciocínio histórico, a partir das histórias pessoais e familiares. Nesse sen-
tido, conhecer e produzir diferentes tipos de registro sobre suas próprias experiências aproximarão 
progressivamente o aluno dos estudos da História e de suas fontes. Desse modo, os resultados da 
sondagem alimentarão o planejamento. 

A partir dessa sondagem é possível planejar atividades com níveis de dificuldade diferentes, 
de acordo com o desenvolvimento atingido/pretendido das habilidades. Sobretudo, é importante pro-
porcionar desafios adequados ao nível de conhecimento dos alunos. 

Como lidar com os alunos que são mais rápidos e terminam as atividades pri-

meiro e com os alunos que demoram mais tempo 

Como não existem classes homogêneas, esse desafio envolve tanto a gestão quanto a prática 
didático-pedagógica. Já sabemos que, para ensinar, é preciso ter noção do que os alunos já sabem e 
do que eles ainda não sabem. Após o diagnóstico, uma estratégia importante para lidar com as dife-
renças de aprendizado entre os alunos é planejar atividades para que todos tenham condições de se 
manter ocupados avançando em suas aprendizagens. 

Outra estratégia que também pode auxiliar o professor no acompanhamento das aprendiza-
gens dos alunos é a criação de um “canto de leitura”, com livros, gibis e revistas, para que aqueles que 
terminam as atividades possam se dedicar à leitura. Enquanto isso, o professor poderá acompanhar 
aqueles que necessitam de abordagens diferenciadas. 

O professor deve acompanhar o desenvolvimento dos alunos diariamente, de forma coletiva 
e individual. Para isso, precisa manter registros constantes e atualizados sobre cada um deles. Assim 
poderá planejar abordagens para que todos tenham condições de avançar em suas aprendizagens. 
Conversar e buscar o auxílio da equipe gestora também poderá ajudar. 
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Circular pela sala, registro e portfólio 

É importante que o professor circule pela sala quando houver atividades em dupla ou em 
grupo, a fim de verificar se todos os alunos estão tendo oportunidade ou ímpeto de participar. O pro-
fessor deve orientá-los a trabalhar em equipe, de forma cooperativa. No início, ele pode ajudar o grupo 
a se organizar, mostrando que cada um deve ter uma função em determinada atividade. Além disso, 
circulando pela sala, o professor será capaz de perceber as dificuldades individuais e fazer as interven-
ções necessárias. 

O professor também pode manter um caderno ou pasta de registro para anotações individuais 
sobre todos os alunos. No processo de aprendizagem, os registros servem como suporte para o plane-
jamento das atividades, para a formação de grupos de trabalho e para verificar as conquistas de cada 
estudante, auxiliando o professor a redirecionar o planejamento quando for necessário.  

Outro recurso de acompanhamento das aprendizagens dos alunos é o portfólio, que é uma 
espécie de álbum de coleção das atividades desenvolvidas. A organização de um portfólio possibilita 
ao professor, ao próprio aluno e aos seus responsáveis a visualização do processo de aprendizagem. 
Diferentemente de um relatório, o portfólio fala por si só: mostra o percurso no desenvolvimento das 
habilidades. Além disso, o portfólio pode ser apresentado ao aluno como um tipo de autoavaliação.  

Outros aspectos que envolvem a gestão de uma sala de aula 

• Organizar a sala de aula, escolher e preparar os recursos necessários, calcular o tempo do 
trabalho  

Esta é uma etapa primordial para a concretização do planejamento, pois viabiliza que as aulas 
ocorram conforme o esperado. Fazer os preparativos necessários evita imprevistos e confere fluência 
à aula.  

• Estabelecer combinados  

Estabelecer combinados é uma maneira eficiente de se fazer uma gestão democrática da sala 
de aula; porém, algumas regras como horários das aulas, respeito ao professor e aos colegas, entre 
outras, não podem ser negociadas. Conversar com as crianças e explicar o motivo da existência das 
regras pode ajudá-las a compreendê-las.  

• Estimular todos os alunos a participar da aula  

A sala de aula é ambiente de aprendizagem, por isso é preciso incentivar as crianças a pergun-
tar e a dizer o que sabem sobre o tema da aula. O professor precisa estimular um ambiente aberto ao 
diálogo, para que os alunos se sintam à vontade para se expressar livremente.  

• Garantir a dialogicidade, mas manter a conversa sobre o assunto da aula  

Certamente uma sala que valoriza a troca de ideias será ruidosa. As crianças irão falar, argu-
mentar, compartilhar e questionar. O diálogo favorece o desenvolvimento cognitivo, mas é preciso 
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cuidar para que o ambiente de troca de ideias não seja desorganizado. Procurar manter o foco nos 
objetivos estabelecidos durante o planejamento é um caminho para que o professor consiga detectar 
quanto um momento de compartilhamento de ideias está sendo bem aproveitado. Para isso, observe 
se a discussão gira em torno do tema da aula; caso isso não esteja ocorrendo, redirecione o foco da 
aula.  

No entanto, é comum que os alunos queiram compartilhar assuntos e temas de interesse que 
não façam parte da aula. Uma opção para lidar com situações como essa é reservar momentos para 
bate-papos sobre temas variados. 

• Garantir que todos sejam ouvidos durante a aula  

Muitas vezes é difícil acompanhar todos os alunos ao mesmo tempo. Mas, após um período 
de trabalho conjunto, é possível perceber aqueles que sempre se pronunciam e os mais tímidos. É 
importante garantir que todos tenham oportunidade de participar. Por outro lado, também é impor-
tante atentar para não expor uma criança que não se sinta à vontade com a exposição em público. 

• Motivar a classe  

É interessante que haja um momento de apresentação da rotina no início do dia, no qual o 
professor comentará as atividades a serem desempenhadas, estimulando a curiosidade da turma. Fa-
lar com entusiasmo sobre a hora da leitura, o painel de fotos da família etc. pode ser muito estimulante 
para os alunos. Outra orientação é variar as atividades, usando jogos e recursos tecnológicos.  

• Promover a inclusão  

Ao planejar atividades, é importante incluir crianças com deficiência que façam parte da 
turma, verificando a necessidade de abordagens e/ou recursos diferenciados. Se a escola contar com 
salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE), é importante trabalhar em parceria; caso não 
haja esta estrutura, procure apoio da equipe gestora. 

• Adequar o Planejamento  

É possível que o planejamento preveja tempo insuficiente para conclusão de alguma atividade. 
Caso isso aconteça, reveja o planejamento e reserve um período da aula seguinte para finalizar a ati-
vidade pendente, pois é fundamental que todas as atividades iniciadas sejam concluídas.  

• Mediar conflitos  

Em espaços de convivência comumente surgem conflitos. O importante é não ignorá-los e não 
deixar que interfiram na dinâmica da aula. A solução deve ser mediada pelo diálogo: ouvir os alunos, 
propor que reflitam, que se compreendam e se acolham.  

• Lidar com atitudes inadequadas 

É fundamental que o professor conheça a realidade de seus alunos e valorize sua cultura, o 
que pode minimizar conflitos e problemas de indisciplina. As relações em sala de aula devem ser 
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mediadas pelo diálogo, reflexão e compreensão. Como dissemos anteriormente, o clima na sala de 
aula interfere na aprendizagem e deve ser cuidado pelo professor com suporte da gestão escolar. 

• Lidar com perguntas inesperadas 

Os alunos têm acesso a muitas informações e podem fazer perguntas inesperadas. Quando 
isso ocorre, é possível que o professor não disponha de ferramentas para responder de imediato a 
algum questionamento dos alunos. O importante é que o professor seja sincero e não ignore a per-
gunta. Ele pode solicitar que a criança aguarde até a aula seguinte, buscar informações sobre o assunto 
em questão e, em seguida, conversar com a turma sobre a indagação levantada. Se mais alunos de-
monstrarem interesse pelo tema, este pode ser incluído no planejamento. 
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Projeto integrador 
A contemporaneidade é marcada pela complexidade das relações sociais, econômicas, políti-

cas e culturais. A escola, como instituição social responsável por promover o acesso ao conhecimento 
e o desenvolvimento de valores, necessita, cada vez mais, trabalhar de acordo com uma perspectiva 
em que o conhecimento não seja apresentado de maneira simplificada e compartimentalizada, mas 
por um viés dialógico e interdisciplinar. 

Dessa maneira, a escola deve proporcionar ao aluno experiências mais amplas de ensino que 
venham ao encontro das inquietações e curiosidades típicas das novas gerações. Sendo assim, alguns 
temas comumente relacionados a uma ou outra disciplina passam a ser vistos pelos educadores como 
uma possibilidade de trabalho conjunto e reflexivo. Nessa perspectiva, torna-se imprescindível que o 
processo pedagógico se fundamente em um diálogo mais amplo, com o objetivo de eliminar as barrei-
ras entre as disciplinas. 

O trabalho com projetos em sala de aula é uma das modalidades de organização didática do 
trabalho docente, assim como as atividades recorrentes e as sequências didáticas. Os projetos são uma 
das estratégias pedagógicas que possibilitam o diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento 
rompendo com a fragmentação disciplinar. No contexto escolar, o tema do projeto pode ser sugerido 
pelo professor ou pelos próprios alunos. Em ambos os casos, o professor tem a responsabilidade, no 
seu papel de mediador, de conciliar os interesses de todos os participantes, proporcionando a relação 
entre os conhecimentos prévios e aqueles que se espera construir, a relação entre os conteúdos e as 
habilidades de diferentes disciplinas, a construção do conhecimento, o desenvolvimento do senso crí-
tico, dentre outros aspectos.  

Os projetos integradores propostos nos cinco volumes desta coleção permeiam o tema geral 
cooperação e têm como objetivos gerais propiciar aprendizagens que envolvam a associação entre 
conceitos, temas e habilidades de diferentes componentes curriculares e áreas de conhecimento. O 
que se pretende é favorecer a relação dos saberes dos alunos com as situações vivenciadas nas suas 
comunidades. A cada ano, propomos o trabalho com um único projeto que abranja habilidades de 
Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências e Arte presentes no Plano de desenvol-
vimento. Além de abordar habilidades específicas das disciplinas, os projetos contribuem para o de-
senvolvimento das competências gerais apresentadas no documento Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) – 3ª versão, do Ministério da Educação. São elas: 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo 
físico, social e cultural, para entender e explicar a realidade (fatos, informações, 
fenômenos e processos linguísticos, culturais, sociais, econômicos, científicos, 
tecnológicos e naturais), colaborando para a construção de uma sociedade soli-
dária. 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, 
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para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas 
e inventar soluções com base nos conhecimentos das diferentes áreas.  

3. Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir das diversas mani-
festações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também para participar 
de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.  

4. Utilizar conhecimentos das linguagens verbal (oral e escrita) e/ou verbo visual 
(como Libras), corporal, multimodal, artística, matemática, científica, tecnológica 
e digital para expressar-se e partilhar informações, experiências, ideias e senti-
mentos em diferentes contextos e, com eles, produzir sentidos que levem ao en-
tendimento mútuo.  

5. Utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica, signi-
ficativa, reflexiva e ética nas diversas práticas do cotidiano (incluindo as escolares) 
ao se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e re-
solver problemas.  

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conheci-
mentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do 
mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao seu projeto de vida pessoal, pro-
fissional e social, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabili-
dade. 

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 
promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental em âmbito local, 
regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, 
dos outros e do planeta.  

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, reconhecendo 
suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas e 
com a pressão do grupo. 

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo- 
-se respeitar e promovendo o respeito ao outro, com acolhimento e valorização 
da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, cultu-
ras e potencialidades, sem preconceitos de origem, etnia, gênero, idade, habili-
dade/necessidade, convicção religiosa ou de qualquer outra natureza, reconhe-
cendo-se como parte de uma coletividade com a qual deve se comprometer. 

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, re-
siliência e determinação, tomando decisões, com base nos conhecimentos cons-
truídos na escola, segundo princípios éticos democráticos, inclusivos, sustentáveis 
e solidários. 

Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular – 3ª versão. p. 5-6. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ima-

ges/BNCCpublicacao.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2017. 

A seguir, apresentamos o planejamento do projeto relativo ao 1º ano. 
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Título: Quem gosta de gincana? Eu! 

Tema Brincadeiras e gincana 

Produto final Elaboração de uma gincana por alunos do 1º ano com a participação de outras turmas da escola 

Justificativa 

Brincar é fundamental para o desenvolvimento das crianças. Por meio das brincadeiras, pode-
se desenvolver o respeito às regras, a cooperação, a solidariedade, a socialização, o trabalho em 
equipe, o respeito ao próximo, entre outras habilidades. As brincadeiras possibilitam a integração de 
todos os participantes para a tomada de decisões. Com as brincadeiras, as crianças podem, ainda, 
aprender mais sobre si mesmas, ampliar relações com outras crianças e com adultos e aumentar seus 
conhecimentos sobre o mundo que as cerca. 

O desenvolvimento deste projeto pressupõe um trabalho interdisciplinar voltado para a for-
mação integral dos alunos, estreitando o relacionamento entre os estudantes do 1º ano com os de 
outras turmas da escola. Por meio do projeto de elaboração de uma gincana, eles poderão desenvolver 
diversas habilidades e competências. 

Objetivos gerais 

• Promover, entre os participantes do evento, a união, a diversão, o companheirismo e o 
espírito esportivo no cumprimento das regras das brincadeiras.  

• Integrar alunos, professores, familiares e comunidade escolar, fortalecendo o relaciona-
mento entre a escola e a família. 

• Contribuir para a formação de cidadãos com caráter solidário e democrático, possibili-
tando a participação da família nesse processo. 

• Promover o desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo-social e possibilitar o resgate de 
valores para a formação das competências morais, intelectuais e sociais das crianças. 

Objetivos específicos 

• Favorecer a construção de repertório de brincadeiras representativas de gincanas que con-
tribua para o enriquecimento cultural e uma maior interação entre os alunos. 

• Participar de situações de leitura de textos instrucionais e listas de palavras do mesmo 
campo semântico mesmo antes de ser capaz de ler convencionalmente. 

• Escrever, com base nos conhecimentos já construídos, avançando na compreensão do fun-
cionamento do sistema de escrita.  

• Participar de situações de intercâmbio oral, ouvindo com atenção, formulando perguntas, 
fazendo comentários sobre o tema e planejando sua fala, considerando diferentes contex-
tos e interlocutores. 



 

 

Material Digital do Professor 
História – 1º ano 

Plano de desenvolvimento – orientações gerais 

• Descrever a localização de objetos no espaço a partir de determinado ponto de referência, 
compreendendo a utilização de termos relacionados à posição dos objetos. 

• Identificar semelhanças e diferenças existentes entre jogos e brincadeiras atuais da sua 
realidade e os praticados em outras épocas e lugares. 

Expectativas de aprendizagem 

• Pesquisar brincadeiras de diferentes épocas e lugares, de forma coletiva e colaborativa 
com os colegas de turma. 

• Organizar uma gincana a ser realizada com alunos de diferentes turmas (planejar as eta-
pas, a divisão de tarefas, o dia e o local, e o material necessário para a realização do 
evento).  

• Vivenciar um dia de descontração e diversão com entusiasmo pelo trabalho em equipe de 
forma lúdica e prazerosa por meio de brincadeiras infantis.   

• Demonstrar o espírito participativo como atitude positiva e enriquecedora da formação 
da cidadania. 

• Exercitar o espírito de liderança, motivação e cooperação. 

Os quadros a seguir destacam as habilidades descritas na BNCC – 3ª versão, de cada disciplina, 
que são contempladas neste projeto.  

Habilidades em foco 

Disciplina Objetos de conhecimento Habilidades 

Língua Portu-
guesa 

Constituição da identidade 
psicossocial, em sala de aula, 
por meio da oralidade 

(EF01LP01) Expressar-se, em situações de intercâmbio oral, com auto-
confiança (sem medo de falar em público), para explorar e apresentar 
informações, esclarecer dúvidas, trocar ideias, propor, criar ou enga-
jar-se em jogo ou brincadeira. 

Procedimentos de escuta de 
textos 

(EF01LP05) Recuperar assuntos e informações pontuais em situações 
de escuta formal de textos. 

Decodificação (EF01LP07) Ler palavras e pequenos textos, apoiando-se em pistas 
gráficas e semânticas. 

Autodomínio do processo de 
leitura 

(EF01LP10) Formular hipóteses sobre o conteúdo dos textos, com 
base no manuseio dos suportes, observando formato, informações da 
capa, imagens, entre outros, confirmando, ou não, as hipóteses reali-
zadas. 

Escrita de dados pessoais 
 

(EF01LP17) Escrever, corretamente, mesmo que de memória, o pró-
prio nome, o nome dos pais ou responsáveis, o endereço completo, 
no preenchimento de dados pessoais em fichas de identificação im-
pressas ou eletrônicas. 

Planejamento do texto 
 

(EF01LP19) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será pro-
duzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores 
(quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (es-
crever para quê); a circulação (onde o texto vai circular); o suporte 
(qual é o portador do texto); a linguagem, organização, estrutura; o 
tema e assunto do texto. 
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Texto injuntivo: instrucional 
e procedimental 
 

(EF01LP21) Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda 
do professor, textos com regras de convivência escolar ou combina-
dos, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do 
texto. 

Revisão do texto (EF01LP22) Rever, com a colaboração do professor e de colegas, o 
texto produzido individualmente ou em grupo. 

Matemática 

Localização de objetos e de 
pessoas no espaço, utili-
zando diversos pontos de re-
ferência e vocabulário apro-
priado 

(EF01MA11) Descrever a localização de pessoas e de objetos no es-
paço em relação à sua própria posição, utilizando termos como à di-
reita, à esquerda, em frente, atrás. 
(EF01MA12) Descrever a localização de pessoas e de objetos no es-
paço segundo um dado ponto de referência, compreendendo que, 
para a utilização de termos que se referem à posição, como direita, 
esquerda, em cima, em baixo, é necessário explicitar-se o referencial. 

Medidas de tempo: unidades 
de medida de tempo, suas 
relações e o uso do calendá-
rio 

(EF01MA17) Reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da semana 
e meses do ano, utilizando calendário, quando necessário. 
(EF01MA18) Produzir a escrita de uma data, apresentando o dia, o 
mês e o ano, e indicar o dia da semana de uma data, consultando ca-
lendários. 

Coleta e organização de in-
formações 
Registros pessoais para co-
municação de informações 
coletadas 

(EF01MA22) Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis categó-
ricas de seu interesse e universo de até 30 elementos, e organizar da-
dos por meio de representações pessoais. 

História 

A vida em casa, a vida na es-
cola e formas de representa-
ção social e espacial: os jo-
gos e brincadeiras como 
forma de interação social e 
espacial 

(EF01HI05) Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brinca-
deiras atuais e de outras épocas e lugares. 

Geografia O modo de vida das crianças 
em diferentes lugares 

(EF01GE02) Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brinca-
deiras de diferentes épocas e lugares. 

Ciências Escalas de tempo 
(EF01CI05) Identificar e nomear diferentes escalas de tempo: os perí-
odos diários (manhã, tarde, noite) e a sucessão dos dias, semanas, 
meses e anos. 

Arte Matrizes estéticas culturais 
(EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jo-
gos, danças, canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e cul-
turais. 

 

Duração 

De 3 a 4 meses, aproximadamente, dependendo da quantidade de etapas desenvolvidas se-
manalmente.  
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Organização do espaço 

Os alunos poderão trabalhar dispostos em roda nas atividades coletivas com toda a turma; ou 
em duplas, trios ou quartetos, em grupos menores. Para a realização das atividades coletivas, reco-
mendamos que seja utilizado um ambiente mais espaçoso, como o pátio ou a quadra, se houver.  

Material necessário 

No transcorrer da atividade, os alunos devem ter à mão, além de lápis e papel, cartolina, papel 
Kraft e algum material de apoio, como textos ou livros com regras de brincadeiras. 

Também é necessário providenciar material específico para o desenvolvimento de cada brin-
cadeira escolhida pelos alunos. Por exemplo: barbante e bexigas das cores das equipes para a brinca-
deira “Bexigas nas pernas”.  

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Delimitação do problema a ser investigado: Como organizar uma gincana? 

Definir e delimitar o problema a ser investigado pelos alunos é a etapa central para a constru-
ção e o desenvolvimento de um projeto.  

Inicialmente, faça um levantamento do que os alunos conhecem acerca de brincadeiras. Con-
vide-os a conversar e trocar ideias e opiniões sobre as brincadeiras conhecidas por eles, sobre outras 
que eles gostariam de conhecer, sobre as brincadeiras de que mais gostam e sobre aquelas de que eles 
não gostam. Incentive os alunos a descrever alguma brincadeira que conheçam e convidar os colegas 
para brincar. Esse é o momento de despertar o interesse e a motivação dos alunos para conhecer 
brincadeiras de outras épocas, brincadeiras da comunidade e de outros lugares, brincadeiras com o 
próprio corpo, com objetos, etc. 

Antes de apresentar o tema do projeto à turma, pergunte: “Alguém sabe o que é uma gincana 
de brincadeiras?”; “Quem já participou de uma?”; “Como a gincana foi organizada?”; “Como podemos 
descobrir e conhecer diferentes brincadeiras?”; “Como podemos organizar uma gincana de brincadei-
ras?”. 

Etapa 2 – Apresentação do projeto e do produto final  

Apresente o projeto, as etapas a serem desenvolvidas e o produto final que se pretende obter. 
Organize os alunos em uma roda para retomar a conversa sobre as brincadeiras que eles conhecem e 
que são mais usadas em gincanas. Estimule-os a trocar ideias e auxilie-os na elaboração de um cartaz 
com uma lista das brincadeiras mencionadas.  
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Observação: Para que os alunos possam acompanhar o desenvolvimento do projeto, sugerimos 
que seja construída uma linha do tempo (veja a Etapa 5 – Brincadeiras das quais os familiares parti-
cipavam e elaboração de um cartaz). 

Etapa 3 – Realização de uma pesquisa com a família 

Para a realização desta etapa organize os alunos em uma roda, relembre com eles a atividade 
anterior e pergunte: “Será que na época em que seus pais, avós ou responsáveis eram crianças com as 
idades de vocês as brincadeiras eram diferentes?”. Converse com os alunos sobre possíveis procedi-
mentos de coleta e de organização de informações como entrevistas ou questionários orais ou escritos, 
registros de informações em fichas, tabelas, etc. A construção desses procedimentos é um dos objetos 
de conhecimento da Matemática no 1º ano.  

Em seguida, proponha a elaboração de uma ficha para registrar as informações da pesquisa. 
Converse com os alunos sobre a produção da ficha – toda a turma deve participar da produção oral 
com destino escrito, que consiste na elaboração de uma ficha de pesquisa escrita pelo professor. O 
entrevistado poderá ser alguém da família (pais, avós ou responsáveis). 

Explique aos alunos que a ficha deve conter alguns dados pessoais do aluno e do familiar en-
trevistado, como nome, grau de parentesco, além de perguntas específicas sobre as brincadeiras do 
passado: “Como era a brincadeira mais comum?”; “Como eles brincavam? (Quais eram as regras?)”. 

O objetivo desta etapa é desenvolver a oralidade dos alunos (falar e ouvir). Com a mediação 
do professor, a ficha deve ser produzida considerando a situação comunicativa, os interlocutores 
(quem escreve/para quem escreve), a finalidade ou o propósito (escrever para quê), a circulação (onde 
o texto vai circular), o suporte (qual é o portador do texto), a linguagem, a organização, a estrutura, o 
tema e o assunto. 

Apresentamos um exemplo de ficha para a coleta das informações durante a pesquisa: 

NOME DO ALUNO: 

NOME DO ENTREVISTADO: 

PARENTESCO: 

1. COMO VOCÊ BRINCAVA QUANDO ERA CRIANÇA? DE QUAL BRINCADEIRA VOCÊ MAIS GOSTAVA? 

 

 

 

 

2. EXPLIQUE AS REGRAS DE UMA BRINCADEIRA DA SUA ÉPOCA. 
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Sugerimos que a ficha elaborada pelos alunos, juntamente com uma breve descrição do pro-
jeto, seja entregue a um dos responsáveis pelo aluno no dia da próxima etapa do projeto. Essa é uma 
oportunidade de envolver a família e a comunidade nas etapas do desenvolvimento do projeto.  

Etapa 4 – Preenchimento da ficha de pesquisa com o auxílio de adulto da família 

Entregue para os alunos a ficha elaborada por eles. Relembre cada item da ficha e peça que, 
em duplas, tentem descobrir o que está escrito. Peça que localizem, por exemplo, onde está escrito 
“NOME DO ALUNO” e “1. COMO VOCÊ BRINCAVA QUANDO ERA CRIANÇA? DE QUAL BRINCADEIRA 
VOCÊ MAIS GOSTAVA?”. 

Faça uma leitura compartilhada das perguntas da ficha com os alunos. Peça que escrevam o 
nome na ficha, no local indicado, e garanta a escrita do primeiro nome, mesmo que, para isso, tenham 
de copiá-lo. 

Ao término da atividade, oriente-os a levar a ficha para casa e entrevistar um familiar, de modo 
a concluir o preenchimento da ficha com o auxílio do entrevistado.  

Observação: Outra sugestão para a coleta das informações e que pode ser mais adequada para 
algumas famílias é a entrevista oral, em casa, ou, se possível, na própria escola.  

Etapa 5 – Brincadeiras das quais os familiares participavam e elaboração de um cartaz 

Organize uma roda de conversa sobre a pesquisa realizada. Convide os alunos a falarem com 
quem fizeram a pesquisa e a comentar as respostas sobre como eram as brincadeiras de antigamente; 
sobre as características comuns e as diferenças entre as brincadeiras realizadas pelos familiares, no 
passado, e as atuais, realizadas pelos alunos. Se julgar necessário, sintetize as respostas enviadas pelos 
familiares antes da realização desta etapa. 

Em seguida, proponha a elaboração de um cartaz com uma lista dos nomes de todas as brin-
cadeiras mencionadas pelos familiares na pesquisa. Depois, peça aos alunos que a comparem com a 
lista das brincadeiras realizadas por eles, atualmente, utilizando para isso o cartaz elaborado na apre-
sentação do projeto (veja a etapa 2). Leia os nomes das brincadeiras presentes nas duas listas, pausa-
damente, enfatizando os sons iniciais e finais das palavras. 

O cartaz, elaborado coletivamente, com a lista de brincadeiras mencionadas pelos familiares 
também pode ficar exposto na sala de aula para ser usado como fonte de pesquisa.  

Como complemento a esta etapa, os alunos podem convidar alguns familiares para que ensi-
nem à turma algumas brincadeiras que eles não conheçam. Para isso, peça que elaborem coletiva-
mente, com sua ajuda, os convites que deverão ser enviados aos participantes. Organize com os alunos 
uma recepção para os convidados. 

Ao término da atividade, proponha uma avaliação do andamento do projeto relacionando as 
etapas já cumpridas com aquelas que ainda faltam realizar. Desse modo, é possível explorar conceitos 
relevantes da disciplina de Ciências, que são as escalas de tempo, possibilitando aos alunos 
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identificarem a sucessão dos dias, semanas e meses. Isso pode ser repetido em várias etapas do pro-
jeto, produzindo uma linha do tempo.  

Por exemplo: 

               

Durante a construção da linha do tempo, incentive os alunos a consultar um calendário. Uma 
possibilidade, inclusive, é registrar a data de realização de cada etapa em um calendário desde o início 
do projeto. Essa abordagem pode favorecer a observação da passagem dos meses, além dos dias (on-
tem, hoje, amanhã) e dos dias da semana. 

Etapa 6 – Seleção de imagens de brincadeiras para exposição em sala de aula 

O objetivo a ser alcançado com esta atividade é o aprendizado da investigação como prática 
para a construção do conhecimento, por meio de tecnologias mais recentes. Isso poderá ser feito na 
escola (se houver um laboratório de informática) ou em casa, se os alunos tiverem acesso à internet.  

Os alunos deverão, orientados e acompanhados de adultos em casa e de professores na escola, 
pesquisar e recolher imagens de quadros de artistas brasileiros, como Portinari ou Ivan Cruz, que re-
tratem brincadeiras infantis. De posse das imagens de obras desses artistas, organize uma roda de 
conversa para que os alunos se expressem sobre imagens das obras selecionadas. Seria proveitoso 
projetar uma imagem de um dos quadros e fazer uma discussão mais ampla sobre ela. Em ambas as 
situações, intervenha sempre que possível, contextualizando as obras e seus autores. 

Os alunos poderão também escolher imagens para compor um mural e escrever, em duplas, a 
legenda embaixo de cada uma (título da obra, nome do autor e data), contemplando, assim, o plane-
jamento do texto, a revisão e o gênero legenda. 

Para contemplar também os contextos histórico e artístico (ou social) da obra, trabalhe com a 
turma as artes integradas, caracterizando e experimentando brinquedos, brincadeiras e jogos de dife-
rentes matrizes estéticas e culturais. 

Etapa 7 – Pesquisa de brincadeiras realizadas em outros lugares (regiões brasileiras ou países) 

A mesma dinâmica da etapa anterior pode se desenvolver com os tipos de brincadeiras reali-
zadas em diferentes regiões brasileiras ou países. A roda de conversa é uma boa estratégia para a 
exploração desta atividade, pois a expressão oral possibilita o diálogo, a interação e o desenvolvimento 
da aprendizagem. 

O objetivo, neste momento, é identificar semelhanças e diferenças entre brincadeiras de dife-
rentes regiões, tomando contato com o modo de vida das crianças em diferentes culturas. 

ETAPA 1 
DATA 

ETAPA 2 
DATA 

 

ETAPA 3 
DATA 

 

HOJE 

ETAPA 4 
DATA 
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Propomos a exploração do livro Crianças como você, de Barnabas Kindersley e Anabel Kinders-
ley. A obra percorre diversas culturas no mundo e traz a visão de que, mesmo apresentando diversi-
dades, as crianças têm muito em comum. Em qualquer local do planeta, elas brincam, têm amigos, 
anseios e sonhos. O que chama atenção nesse livro é que não há uma ordem de leitura; é possível abri-
lo e escolher qualquer uma das histórias por dia para conhecê-la. 

Etapa 8 – Escolha das brincadeiras para a organização da gincana 

Retome a comparação das brincadeiras realizadas pelos familiares com as brincadeiras conhe-
cidas pelos alunos, usando os cartazes que produziram. O objetivo desta etapa é escolher algumas 
brincadeiras que os alunos tenham achado mais interessantes para fazer parte da gincana, produto 
final deste projeto. 

Cada aluno deve escolher uma das brincadeiras listadas nos cartazes. Registre cada voto na 
lousa, escrevendo o nome do aluno e a brincadeira escolhida. Após a observação da lista com o resul-
tado individual da votação, questione os alunos se a maneira como eles estão apresentados permite 
que facilmente se tenha ideia de qual é a brincadeira favorita dos alunos da turma. Espera- 
-se que eles percebam que dessa forma não é tão simples chegar a essa resposta. 

Indicamos a construção de um gráfico para organizar os dados coletados. Para isso, sugerimos 
que sejam recortados e entregues aos alunos quadrados com 7 cm de lado de modo que cada aluno 
receba um quadrado. Em uma folha de papel Kraft, desenhe um eixo horizontal e escreva o nome das 
brincadeiras votadas lado a lado e peça que cada aluno cole seu quadrado acima do nome da brinca-
deira escolhida. Auxilie na leitura dos nomes das brincadeiras durante a colagem. Depois da organiza-
ção dos dados, solicite aos alunos que identifiquem as brincadeiras mais votadas, que farão parte da 
gincana. 

Observação: Sugerimos incluir a brincadeira “Caça ao objeto”, que favorece o desenvolvimento 
das habilidades EF01MA11 e EF01MA12 de Matemática e a habilidade EF01GE09 de Geografia. 

Etapa 9 – Leitura de lista com os nomes das brincadeiras escolhidas 

Para a realização desta etapa, digite a lista com os nomes das brincadeiras escolhidas pelos 
alunos para a gincana e providencie cópias. Organize os alunos em duplas e entregue uma folha para 
cada uma. Leia os nomes das brincadeiras fora de ordem e peça que eles localizem as brincadeiras que 
indicaram. Exemplo de lista: 

QUEIMADA 

CARRINHO DE MÃO 

BEXIGAS NAS PERNAS 

CAÇA AO OBJETO 

CORRIDA DO SACI 
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TELEFONE SEM FIO 

GARRAFA COM ÁGUA 

CORRIDA DO SACO 

PEGA RABO 

MORTO-VIVO 

Durante a atividade, circule pela sala observando o trabalho das duplas. Ajude os alunos ofe-
recendo pistas para que consigam ler onde está escrito determinado nome. Faça perguntas que envol-
vam sons iniciais e finais de cada palavra. O objetivo é ler mesmo sem saber ler convencionalmente, 
apoiando-se em pistas gráficas e semânticas. Oriente os alunos que estejam mais próximos de ler con-
vencionalmente a escolher as brincadeiras menos conhecidas da lista. Aos alunos cuja escrita se mos-
tre mais avançada, peça que escrevam o que souberem das regras de uma brincadeira. 

Os alunos poderão, em uma roda e mediados por você, trocar ideias sobre as brincadeiras e 
suas regras e eleger uma ou duas para brincar em um espaço fora da sala de aula.  

Etapa 10 – Leitura compartilhada de texto instrucional 

Leve para a sala de aula cópias das regras de uma das brincadeiras escolhidas para a gincana, 
preferencialmente uma que os alunos pouco conheçam. O objetivo desta atividade é possibilitar que 
os alunos aprendam mais sobre as brincadeiras escolhidas, acompanhando a leitura do professor, e se 
familiarizem com as características dos textos instrucionais. A sala de aula poderá estar organizada da 
forma usual, com as carteiras dispostas em fileiras, durante a leitura compartilhada. 

Incentive os alunos a acompanhar a leitura, fazendo o ajuste do falado ao escrito, dirigindo- 
-lhes perguntas e destacando algumas partes. Ao término, converse com eles para saber se compre-
enderam as regras e convide-os a brincar no pátio da escola. 

Etapa 11 – Formulação de hipóteses sobre o conteúdo de textos instrucionais com base no manu-
seio de seus suportes 

Traga para a sala de aula livros e textos que contenham regras de brincadeiras. Organize os 
alunos em trios ou quartetos no momento da pesquisa no material selecionado (que deve ter ilustra-
ções que ajudem os alunos a localizar cada brincadeira). Circule pela sala de aula e observe o manuseio 
do material, dê dicas sobre a consulta ao sumário e oriente-os a observar as ilustrações. No final desta 
etapa, organize os alunos em uma roda de conversa para que todos compartilhem os resultados da 
pesquisa. 

O objetivo é formular hipóteses sobre o conteúdo dos textos instrucionais, com base no ma-
nuseio dos suportes, observando formato, informações da capa, imagens, títulos e subtítulos, entre 
outros; e confirmar ou não essas hipóteses (autodomínio do processo de leitura). 
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Ao término da atividade, relacione novamente as etapas já realizadas do projeto e levante, 
com os alunos, o que ainda falta realizar. 

Etapa 12 – Produção de fichas informativas das brincadeiras para a gincana 

O objetivo desta etapa é produzir uma ficha informativa sobre cada brincadeira escolhida para 
a gincana, em que o professor redige as informações. 

Elabore com eles um modelo de ficha ou traga um já pronto, para que se dediquem apenas ao 
preenchimento. Leia cada item que compõe a ficha, mostrando o local em que está escrito. Expresse, 
oralmente, o que deve conter cada item. Reproduza a ficha no quadro e preencha os itens de acordo 
com o que os alunos ditarem. Revise o texto em conjunto com a turma. 

Dessa maneira, os conhecimentos acerca do texto injuntivo (instrucional e procedimental), as-
sim como a revisão do texto, são trabalhados e os alunos estudam como escrever, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do professor, textos com regras, considerando a situação comunicativa 
e o tema/assunto do texto. Além disso, observam como rever, com a colaboração do professor e dos 
colegas, o texto produzido em grupo. Exemplos de ficha: 

FICHA DA BRINCADEIRA: CARRINHO DE MÃO 

NÚMERO DE PARTICIPANTES QUATRO DE CADA EQUIPE 

MATERIAL NECESSÁRIO  
PARA BRINCAR 

NENHUM 

COMO BRINCAR 

• CADA EQUIPE DEVERÁ APRESENTAR QUATRO PARTICIPANTES. 
• A PROVA CONSISTE EM CONDUZIR O PARCEIRO EM POSIÇÃO DE CARRINHO DE 

MÃO (SEGURANDO O COLEGA PELOS PÉS). 
• HAVERÁ DOIS PONTOS DE CHEGADA. 
• NO PRIMEIRO PONTO, A PRIMEIRA DUPLA DA EQUIPE PARA E A SEGUNDA CONTI-

NUA O PERCURSO. 
• GANHA A EQUIPE QUE REALIZAR O PERCURSO EM MENOS TEMPO. 
• HAVERÁ APENAS UMA RODADA PARA A DISPUTA DO 1º, 2º E 3º LUGAR. 

PONTOS 
1º LUGAR: 15 PONTOS 
2º LUGAR: 10 PONTOS 
3º LUGAR: 5 PONTOS 

  

FICHA DA BRINCADEIRA: BEXIGAS NAS PERNAS 

NÚMERO DE PARTICIPANTES DEZ DE CADA EQUIPE 

MATERIAL NECESSÁRIO 
PARA BRINCAR 

BARBANTE E BEXIGAS COLORIDAS 

COMO BRINCAR 

• CADA EQUIPE DEVERÁ APRESENTAR DEZ PARTICIPANTES. 
• O JOGADOR DEVE AMARRAR NO TORNOZELO UMA BEXIGA DA COR DE SUA 

EQUIPE. 
• AO SOM DE UMA MÚSICA, CADA PARTICIPANTE TENTARÁ ESTOURAR AS BEXIGAS 

DOS ADVERSÁRIOS. 
• O PARTICIPANTE QUE FICAR SEM BEXIGAS DEVERÁ SAIR DA BRINCADEIRA. 
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• OS TRÊS ÚLTIMOS QUE PERMANECEREM COM BEXIGAS GANHARÃO OS PONTOS 
PARA SUAS RESPECTIVAS EQUIPES. CASO SEJAM DE UMA MESMA EQUIPE, RECE-
BEM TODOS OS PONTOS. 

PONTOS 
1º LUGAR: 15 PONTOS 
2º LUGAR: 10 PONTOS 
3º LUGAR: 5 PONTOS 

 

FICHA DA BRINCADEIRA: CAÇA AO OBJETO 

NÚMERO DE PARTICIPANTES QUATRO ALUNOS DE CADA EQUIPE 

MATERIAL NECESSÁRIO  
PARA BRINCAR 

PAPEL, HIDROCOR E OBJETO QUE SERÁ ESCONDIDO 

COMO BRINCAR 

• OS PARTICIPANTES SERÃO INFORMADOS SOBRE O NOME DO OBJETO QUE DEVE-
RÃO ENCONTRAR E O TEMPO DISPONÍVEL PARA A SUA PROCURA. 

• AO SINAL DE UM APITO, TODOS DEVEM CORRER PARA PROCURÁ-LO. 
• DURANTE O TRAJETO, ENCONTRARÃO PISTAS SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SE EN-

CONTRA O OBJETO (À DIREITA OU À ESQUERDA DO PALCO; EM CIMA OU EM-
BAIXO DAS ARQUIBANCADAS, POR EXEMPLO).  

• A EQUIPE QUE RETORNAR COM O OBJETO PEDIDO RECEBERÁ A PONTUAÇÃO. 
PONTOS 1º LUGAR: 10 PONTOS 

Como sugestão, proponha como uma das provas da gincana a arrecadação de alimentos não 
perecíveis que deverão ser trazidos para ser contabilizados no dia do evento. O objetivo dessa prova 
colaborativa é desenvolver o espírito de solidariedade entre os alunos de todas as equipes.  

Etapas 13 e 14 – Elaboração da programação do dia da gincana 

Para a programação do dia da gincana, algumas decisões precisarão ser tomadas previamente 
com a participação da coordenação da escola e dos demais professores do Ensino Fundamental.   

Organize os alunos em roda e converse sobre os aspectos mais relevantes para a organização 
do evento. Por exemplo: 

• Qual será a data do evento? 

• Ele será realizado no período da manhã, da tarde ou em ambos?  

• Quais brincadeiras serão realizadas? (Relembre à turma o que foi desenvolvido nas etapas 
anteriores.)  

• É necessário providenciar quais materiais para as brincadeiras? 

• Quais turmas da escola participarão da gincana? 

• Quantas equipes serão formadas? 

• Onde a gincana será realizada?  

• Quem serão os monitores responsáveis por ensinar cada brincadeira da gincana?  

Esse é um momento propício para explorar com a turma os períodos do dia, dias da semana, 
meses do ano e a escrita de uma data, consultando um calendário. 
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Registre a programação do dia da gincana em cartazes expostos pela sala e pela escola. É im-
portante definir quem ficará responsável por determinada parte da gincana, qual papel cada um de-
sempenhará (divisão das equipes, distribuição de fitas coloridas para divisão dos grupos). Sugerimos 
que todos façam parte da comissão organizadora da gincana e que o professor seja o responsável por 
ela. 

Algumas sugestões: 

• Organizar as equipes por grupos e por cores. 

• Convidar pais e familiares a fazer parte da torcida, ou até mesmo contribuir com ações 
para o cumprimento das provas. 

• Dividir as equipes em quantidades proporcionais de integrantes. 

• Sortear os participantes de cada equipe, na presença dos alunos da turma e de um profes-
sor. 

Etapa final – Realização da gincana e avaliação do evento 

O objetivo desta etapa é participar do evento organizado pelos próprios alunos, situação em 
que eles assumirão diferentes papéis: ora o de quem ensina, ora o de quem brinca, ora o de quem 
julga, ora o de quem organiza. É interessante registrar o evento com fotografias ou filmagem, que 
podem ser resgatados no momento da avaliação. 

Após a realização do evento, organize uma roda de conversa com os alunos para que avaliem 
as experiências do dia da gincana, ressaltando o que deu certo, o que não deu e o que poderá ser 
melhorado na organização de um próximo evento.  

Avaliação e finalização 

Relembre com os alunos todo o processo vivido, desde a apresentação do projeto até o mo-
mento da conclusão. A linha do tempo elaborada durante as etapas pode ser uma boa fonte de con-
sulta para o resgate de informações. O objetivo é que os alunos tomem consciência de sua participação 
em cada uma das etapas. Como finalização, sugerimos que cada aluno ilustre da maneira que achar 
mais interessante (desenho, pintura, colagem, etc.) o que mais gostou durante o desenvolvimento do 
projeto e que, coletivamente, ilustrem como foi o dia da gincana. 

Referências complementares para pesquisa ou consulta 

WISE, Debora. O grande livro dos jogos e brincadeiras infantis. Tradução: Silvia Mari-
ângela Spada. São Paulo: Madras, 2017. 

Guia infantil. A corrida de saco. Jogo e brincadeira para crianças. Disponível em: 
<https://br.guiainfantil.com/materias/cultura-e-lazer/jogos/a-corrida-de-saco-jogo-
e-brincadeira-para-criancas/>. Acesso em: 3 nov. 2017. 
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HERNÁNDEZ, F.; VENTURA, M. A organização do currículo por projetos de trabalho. 5. 
ed. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

KINDERSLEY, Barnabas; KINDERSLEY, Anabel. Crianças como você. São Paulo: Ática, 
1997. 

MEIRELLES, Renata. Giramundo e outros brinquedos e brincadeiras dos meninos do 
Brasil. São Paulo: Terceiro nome, 2007. 

Momento curioso. Crianças e suas brincadeiras ao redor do mundo. Disponível em: 
<https://momentocurioso.com.br/criancas-ao-redor-do-mundo/>. Acesso em: 4 nov. 
2017. 
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