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Título: Lares e moradias  

Duração: 3 aulas 

Introdução 

O aprendizado sobre moradia permite ao aluno identificar os espaços e os ambientes onde ele 

vive, despertando seu olhar para as funções e características desse lugar, fatores que contribuem para 

a construção de sua identidade. Além do mais, é importante trabalhar a noção de que existem dife-

rentes moradias e uma diversidade de lugares para se viver que devem ser respeitados. 

Objetivos de aprendizagem 

• Estabelecer relações de identidade com o lugar onde mora. 

• Identificar diferentes tipos de moradia. 

• Promover o respeito à diversidade. 

Os vínculos pessoais: as diferentes formas de organização familiar e as relações de amizade – 

(EF01HI03) Descrever e distinguir os seus papéis e responsabilidades relacionados à família e à escola. 

A vida em família e os diferentes vínculos e configurações – (EF01HI07) Identificar mudanças e per-

manências nas formas de organização familiar, de modo a reconhecer as diversas configurações de 

família, acolhendo-as e respeitando-as. 

Recursos e materiais necessários  

• lousa e giz/caneta de lousa,  

• folhas sulfite,  

• lápis de cor,  

• cartolina, 

• fita adesiva,  

• cola, 

• caneta hidrocor. 
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Desenvolvimento  

Aula 1 – Roda de conversa 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em círculo 

Inicie a aula organizando a sala em um grande círculo. Em seguida, converse com os alunos 

solicitando que eles descrevam sua moradia. Deixe-os confortáveis para dar os detalhes que acharem 

pertinentes sobre sua moradia, como quantos cômodos tem e se possui área externa. Aproveite e faça 

uma tabela na lousa e marque os cômodos/ambientes que forem mencionados, conforme modelo 

abaixo, solicitando que os alunos descrevam o que eles gostam de fazer em cada cômodo da casa. 

CÔMODOS DA MORADIA PARA QUE SERVE? 

Quarto Serve para descansar e dormir 

Cozinha Serve para preparar alimentos 

Trabalhe com os alunos a percepção de diferentes tipos de moradias, mostre que não existe 

um modelo predeterminado de casa, de lar, portanto elas devem ser trabalhadas no mesmo patamar, 

reforçando conceitos como o respeito e a aceitação do outro. 

Finalize a conversa comentando que o lugar em que eles vivem faz parte da história deles e de 

suas famílias e que ele é repleto de memórias.  

Por fim, solicite aos alunos que, com a ajuda de seus pais ou responsáveis, pensem e desenhem 

em uma folha sulfite qual é o espaço favorito deles em suas moradias e o que mais gostam de fazer lá. 

Aula 2 – Mural de desenhos 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em fileiras 

Comece a aula pedindo para os alunos apresentarem o desenho que fizeram em casa. Peça 

para eles indicarem qual é o lugar que retrataram e para descreverem é este ambiente e o que mais 

gostam de fazer lá. Incentive os alunos a apresentarem seu trabalho, combine os turnos de fala entre 

eles e acolha os mais introvertidos, valorizando sua participação. Importante ressaltar também que 

cada família possui seus valores e tradições, por isso, não há uma resposta certa, apenas pontos de 

vista diferentes. Ao finalizar a apresentação, peça para que colem cada desenho em cartolinas, mon-

tando um grande mural na sala de aula.  

No segundo momento da aula, utilize algumas imagens de moradias (podem ser pesquisadas 

na internet) indicando o tipo de cada uma delas para chamar os alunos a observarem as diferentes 
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moradias. Você pode apresentar uma moradia Yanomami, um iglu, algumas casas de palafitas, as casas 

de pau a pique, os chalés de madeira, prédios, entre outras.  

Transite pela sala de aula mostrando os desenhos aos alunos e converse com eles perguntando 

com qual das imagens apresentadas a casa deles se parece mais. Incentive-os a apresentarem argu-

mentos em que utilizem o formato da casa e o material utilizado na construção. O momento não exige 

que o aluno responda corretamente sobre qual o material utilizado nas casas apresentadas. Ele será 

retomado na próxima aula.  

Aula 3 – Mural de fotografias 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em fileiras 

Inicie a aula retomando o assunto da aula anterior, demonstrando a diversidade de moradias. 

Ressalte que, os motivos da diversidade das moradias podem ser: as condições climáticas (por exemplo 

os Iglus, construídos para proteção do frio); condições regionais (por exemplo as habitações muito 

próximas aos rios, em que precisam de palafitas que sustentam a moradia e impedem o rio de invadir 

a casa); e condições culturais diferentes (como as habitações indígenas, construídas com materiais 

encontradas ao redor da aldeia, com formatos diversificados e que em algumas etnias, as habitações 

abrigam diferentes famílias em uma mesma moradia). 

Retome a conversa da aula anterior sobre as moradias, que são construídas com diferentes 

materiais. Use as imagens pesquisadas na internet e pergunte aos alunos quais materiais foram utili-

zados em cada uma das habitações. Anote as respostas na lousa e explique que cada material utilizado 

na construção da casa auxilia na manutenção da temperatura ambiente, sendo fundamental a sensa-

ção de conforto dentro de uma casa.  

Por fim, finalize a aula pedindo que os alunos colem as imagens das diferentes moradias no 

mural da sala, e que escrevam o nome de cada uma delas.  

Aferição de aprendizagem 

Para aferir a aprendizagem na aula 1, acompanhe o desenvolvimento da roda de conversa so-

bre as casas dos alunos, verifique como cada um reage à descrição da casa do colega e à percepção de 

que as moradias podem ser diferentes. Na aula 2, observe se os alunos conseguem perceber as dife-

rentes moradias, reconhecendo sua diversidade e seu papel de espaço de convivência entre pessoas 

com papéis sociais e culturas distintas. Na aula 3, observe o envolvimento dos alunos na discussão a 

respeito dos diferentes materiais utilizados nas moradias e suas estruturas, levantando o conheci-

mento prévio deles em relação a essa discussão. Atente também para a interação da turma com as 

imagens de diferentes moradias durante a elaboração do mural de fotografias. 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 1º ano 

1º bimestre – Sequência didática 3 

Sugestão de questões para observar o desenvolvimento de algumas habilida-

des enfocadas na sequência didática. 

1. Faça um desenho de sua moradia, destacando e nomeando os cômodo que fazem parte dela. 
Represente também seus familiares, desenhando o que eles costumam fazer nesse espaço. 

2. Utilize o desenho de sua moradia, em que representou seus familiares durante atividades costu-
meiras, e desenhe o que você costuma fazer em sua moradia.  

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que o aluno consiga representar os cômodos de sua moradia e, a partir das discussões 
estimuladas durante as aulas, desenhar seus familiares em atividades costumeiras. 

2. Espera-se que o aluno consiga lembrar o que foi discutido nas aulas anteriores e relatar suas ati-
vidades e afazeres na moradia. 

 


