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Título: Quem trabalha na nossa escola?  

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Quando pensamos em escola, a figura do professor logo nos vem à cabeça. Ele, realmente, é 

uma peça importante, mas não é a única. Há uma gama de profissionais que atuam diariamente e, 

muitas vezes, de maneira silenciosa, para manter o bom funcionamento da escola. Por isso, é impor-

tante reconhecer o valor desses funcionários e respeitá-los, entre outras coisas, pelo seu trabalho. 

Objetivos de aprendizagem 

• Reconhecer os profissionais da escola. 

• Saber que é preciso respeitar todos os funcionários de um local, independentemente do 
cargo que eles exerçam. 

• Reconhecer e perceber o papel do aluno na escola. 

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 es-

cola; 

A escola e a diversidade do grupo social envolvido – (EF01HI04) Identificar as diferenças entre o am-

biente doméstico e o ambiente escolar, reconhecendo as especificidades dos hábitos e das regras 

que os regem. 

A vida em família e os diferentes vínculos e configurações – (EF01HI06) Conhecer as histórias da fa-

mília e da escola e identificar o papel desempenhado por diferentes sujeitos em diferentes espaços. 

Recursos e materiais necessários  

• Lousa e giz/caneta de lousa,  

• folhas de papel sulfite,  

• lápis grafite,  

• lápis de cor,  

• canetas hidrocor,  

• cartolina e fita adesiva para fazer um mural,  

• revistas e jornais. 
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Desenvolvimento  

Aula 1 – Caminhar pela escola 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em fileiras 

Inicie a aula convidando os alunos para dar uma volta pela escola. Explique a eles que é preciso 

fazer silêncio e manter a organização durante a visita, que será realizada em um horário em que todos 

estarão trabalhando e estudando.  

Reforce também que é importante respeitar as pessoas, independentemente da função que 

elas exercem, pois todos os membros de uma equipe são igualmente importantes e, sem eles, a escola 

não funcionaria. 

Leve-os para visitar a cozinha, o pátio da escola, a quadra, a sala de informática (se houver), a 

sala do zelador, a diretoria, a portaria etc. Durante o passeio, conforme os alunos forem passando 

pelas dependências da escola, aproveite para apresentar os funcionários responsáveis pelo local e re-

latar, de forma breve, as atividades que desempenham na escola. 

Peça aos alunos que levem um caderno e lápis para registrar a experiência. Eles podem anotar 

em qual local o funcionário trabalha e as atividades que exerce. 

Além de observar os espaços físicos durante a caminhada, incentive os alunos a questionar 

sempre que tiverem dúvidas sobre o funcionamento do local. 

Aula 2 – Roda de conversa 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em círculo 

Comece a aula organizando a sala em um grande círculo. Em seguida, faça uma roda de con-

versa. Relembre, com a colaboração dos alunos, a visita da aula anterior, por onde passaram e quem 

conheceram. Monte um quadro na lousa (conforme modelo a seguir) e ajude-os a completá-lo, lem-

brando os nomes dos funcionários e os locais, de acordo com o exemplo abaixo. Você pode pedir que 

os alunos busquem as informações nas anotações feitas no caderno.  

LOCAL VISITADO FUNCIONÁRIO FUNÇÃO 

Pátio Inspetor 
Responsável pela organização, pela 
orientação e cumprimento das nor-
mas da escola por parte dos alunos.  

 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 1º ano 

2º bimestre – Sequência didática 1 

Caso não mencionem o professor como funcionário, pergunte aos alunos se ele é ou não um 

funcionário da escola e preencha o quadro com as informações. 

Terminada a elaboração do quadro, comente com os estudantes que todos os funcionários são 

de extrema importância para a escola, pois, além de cuidarem dela e de seus espaços, eles contribuem 

com a educação dos alunos. O inspetor, por exemplo, é responsável também por acompanhá-los em 

momentos em que não estão na sala de aula, auxiliando-os se necessário. 

Convide os alunos a pensar sobre as contribuições dos funcionários para a sua educação e 

sobre os aprendizados transmitidos por eles aos alunos. 

Em um segundo momento da aula, converse com os alunos sobre a importância deles próprios 

na comunidade escolar e quais são os direitos e deveres deles como alunos. Ressalte a importância do 

respeito para com os outros, do respeito às regras da escola e como eles podem agir para que o ambi-

ente seja agradável e saudável. Finalize a aula mencionando a importância da escola como instituição 

de ensino e socialização, e, principalmente, valorize seus funcionários, que colaboram para que a es-

cola funcione. 

Por fim, solicite que cada aluno desenhe em uma folha qual direito e qual dever ele tem como 

estudante da escola. 

Aula 3 – Mural de imagens 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em duplas ou trios 

Ao iniciar a aula, organize os alunos em duplas ou trios. Depois, proponha a eles a feitura de 

um mural sobre os funcionários da escola. Planeje com os alunos todos os passos do projeto: como 

será o mural, seu tamanho (o ideal seria de três a quatro cartolinas), a disposição das legendas (devem 

conter o nome do funcionário ou equipe e sua função), as imagens e os desenhos. 

Essa atividade estimulará a criatividade e o senso de organização dos alunos. 

Resgate as informações que foram anotadas nas primeiras aulas sobre os funcionários e peça 

aos alunos que façam um desenho sobre essas pessoas que trabalham na escola e exercem um papel 

tão importante na instituição de ensino. Explique a eles que todos os funcionários da escola são im-

portantes e devem aparecer no mural.  

Distribua o material necessário para iniciar o projeto: cartolina, revistas e jornais para ajudar 

na composição dos cartazes, canetas e lápis coloridos. Assim, eles poderão ilustrar os cartazes com 

desenhos e colagens, de acordo com a função de cada funcionário. 

Ao finalizar o trabalho, cole o mural em um lugar para que todas as pessoas que fazem parte 

da escola vejam e prestigiem a homenagem.  
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Aferição de aprendizagem 

Verifique na aula 1 o envolvimento dos alunos durante a visita guiada pela escola. Eles intera-

giram com os funcionários, fizeram apontamentos ou desenhos no caderno e demonstraram interesse 

em descobrir os demais ambientes escolares? Essa atividade visa fortalecer os vínculos entre os alunos 

e a escola, mostrando a diversidade de sujeitos que nela atuam, bem como as especificidades de seus 

trabalhos e atividades.  

Na aula 2, a roda de conversa tem o objetivo de valorizar os personagens que participam do 

processo de aprendizagem dos alunos. Neste momento, é importante observar a contribuição dos alu-

nos ao completar o quadro na lousa. Essa atividade articula a visita da aula anterior com os conheci-

mentos prévios dos alunos e o desenvolvimento da habilidade EF01HI03. Em seguida, convide a turma 

para refletir sobre o seu papel na escola. Observe a participação de todos no reconhecimento de suas 

responsabilidades no processo de aprendizagem. 

A última aula dessa sequência permite que os alunos exercitem sua criatividade e o senso de 

organização, que devem ser observados. Solicite a eles que elaborem um mural sobre os funcionários 

da escola, além de proporcionar o acompanhamento das informações debatidas nas aulas anteriores, 

essa atividade possibilitará observar se os alunos reconhecem os diferentes papéis e responsabilidades 

no ambiente escolar. 

Sugestão de questões para observar o desenvolvimento de algumas habilida-

des enfocadas na sequência didática 

1. Dentro da escola, existem pessoas responsáveis por cuidar da organização e da segurança dos 
alunos. Responda oralmente: Quem são esses funcionários? 

2. Responda oralmente: Qual é o papel do aluno na escola? 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal de acordo com a escola em que o aluno estuda. Ele pode mencionar a diretora 
da escola, os inspetores ou o zelador. 

2. Espera-se que o aluno responda que o papel dele é conhecer seus direitos e deveres na instituição 
escolar, ser responsável em seus estudos, respeitar os colegas, os professores e todos os outros 
funcionários da escola. 

 


