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Título: A escola de ontem e de hoje 

Duração: 4 aulas 

Introdução 

A escola nem sempre foi como a conhecemos hoje. Ela passou por muitas transformações físi-

cas, institucionais e regimentais. Essa instituição fez e faz parte da vida de muitas pessoas, às vezes em 

diversos momentos: alguns voltam ao ambiente escolar para trabalhar, outros para acompanhar filhos, 

netos ou outros familiares. De alguma forma, a escola marca a trajetória das pessoas, seja pela sua 

presença, seja pela ausência. Por isso, é fundamental conhecer a trajetória da escola e compreender 

a importância dela na vida dos alunos e de muitas outras pessoas. 

Objetivos de aprendizagem 

• Perceber semelhanças e diferenças na instituição escolar ao longo do tempo. 

• Reconhecer as mudanças ocorridas na estrutura da escola. 

• Conhecer a história da instituição escolar. 

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  

• Folhas de papel sulfite,  

• lápis colorido e/ou giz de cera colorido e/ou canetas hidrocor,  

• lápis grafite,  

• data show ou imagens obtidas em revistas,  

• computador/notebook,  

• internet,  

• impressora ou folhas de papel pautadas para anotação de dados coletados,  

• roteiro impresso com perguntas para a entrevista,  

• cópias de fotos antigas da escola (se possível),  

• rolo de papel kraft (sugestão),  

• fita adesiva,  

• cola branca,  

• tesoura sem ponta. 
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Desenvolvimento  

Aula 1 – Roda de conversa 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em círculo 

Organize a sala de aula em um grande círculo para envolver os alunos em uma roda de con-

versa. Assim, cada aluno pode olhar para o colega e interagir com ele, dando sua opinião sobre o tema. 

Essa formação pode ser mantida durante a atividade de desenho.  

Informe aos alunos que eles irão fazer atividades envolvendo números. Em uma roda de con-

versa, pergunte: “Como vocês imaginam que eram as escolas do passado, no tempo dos seus avós? 

Como eram as aulas?”. Lembre-se de que os alunos poderão apresentar hipóteses diferentes sobre o 

tema. Não se preocupe em apontar respostas certas ou erradas, mas vá anotando na lousa os comen-

tários da turma para ajudar na visualização. 

Em seguida, comente que as pessoas vão à escola há muito tempo e que as escolas de antiga-

mente eram muito diferentes se comparadas com as de hoje em dia. Cite como exemplo de diferenças: 

o tipo de construção do prédio, a organização das salas, os uniformes escolares, o material utilizado 

em sala de aula, quem frequentava/frequenta a escola, o tipo de assunto ensinado etc.  

Depois, peça que os alunos desenhem como imaginam as escolas de antigamente. Deixe que 

se expressem livremente sobre a forma como visualizam a escola. 

Finalize a aula pedindo que, em casa, os alunos conversem com seus familiares sobre como 

era a escola no tempo deles, quais histórias eles têm para contar sobre essa época etc. Oriente-os a 

fazer desenhos sobre os relatos. Peça que registrem no desenho, com o auxílio do adulto, o nome da 

pessoa com quem conversaram e o nome da escola onde ela estudou. 

Aula 2 – Relato e observação de imagens 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em fileiras 

Convide os alunos a comentar as principais informações da conversa que tiveram com seus 

familiares e a mostrar os desenhos que produziram com base nela. É importante incentivar os alunos 

a apresentar suas produções aos colegas. Aprender a expressar-se em voz alta e clara contribui para a 

organização das ideias e o aprimoramento da oralidade. Por isso, deixe que se expressem livremente, 

mas cuide para que todos se sintam respeitados e acolhidos. 

Em um segundo momento, mostre aos alunos algumas fotografias antigas e recentes de esco-

las, sala de aulas e uniformes, previamente pesquisadas em revistas ou na internet. Utilize um projetor 
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de imagens ou deixe que os alunos manuseiem as imagens impressas. O objetivo é evidenciar as mu-

danças no ambiente escolar por intermédio das imagens.  

Peça aos alunos que observem as fotos e comentem as mudanças e permanências percebidas. 

Oriente-os a analisar, no caso da escola: a estrutura do prédio, se ele ficou maior ou menor, como é a 

entrada, os portões, os muros, as janelas, se aparece o nome da escola etc. No caso da sala de aula: 

eles devem descrever como são as mesas e cadeiras dos alunos, se existe algo pendurado nas paredes, 

se há lousa e como ela é, em que local fica a mesa do professor etc. No caso dos uniformes: o modelo 

do uniforme, como é a blusa, o comprimento da saia/bermuda/calça, o tipo de sapato, se tem o em-

blema da escola, se existe algum tipo de acessório (gravata, suspensórios, laço), se é possível distinguir 

alguma cor etc. 

Acrescente à discussão outros exemplos de mudanças que ocorreram com o passar do tempo: 

materiais usados (como a caneta-tinteiro e o mata-borrão), o tamanho e o formato do livro didático, 

tablado sobre o qual ficava a mesa do professor etc.  

Aula 3 – Projeto sobre a história da escola 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em dois grupos, um na sala de informática e outro circulando pela escola 

Na aula seguinte, inicie um projeto sobre a história da escola em que estudam. A ideia será 

pesquisar a história da escola e montar um grande mural para deixá-lo exposto. Nesta aula será reali-

zada a pesquisa e a entrevista para a produção do mural na aula seguinte.  

Monte duas equipes para organizar todo o projeto: 

• A primeira ficará responsável pela pesquisa sobre a história da escola, feita na sala de in-
formática. Nessa pesquisa deverão ser abordadas questões como: Há quantos anos a es-
cola existe? Em que ano ela foi inaugurada? Quem participou da sua inauguração? Como 
era o prédio e as salas de aula? O que mudou? O que permaneceu igual? Quem são os 
funcionários mais antigos da escola? E os primeiros funcionários? O nome da escola sem-
pre foi o mesmo? Caso tenha mudado, explique por quê. Quantos foram os primeiros alu-
nos/turmas? E atualmente, quantos alunos/turmas são? Não é necessário que todas as 
questões anteriores sejam contempladas, elas são guias/exemplos de como nortear a pes-
quisa. O resultado da pesquisa também dependerá das informações disponíveis na inter-
net.  

• A segunda equipe ficará responsável por entrevistar um ou dois funcionários da escola. 
Ajude o grupo a escolher quais serão esses funcionários e dê a eles um roteiro impresso 
com perguntas como: Qual é o nome completo do funcionário? Há quantos anos trabalha 
na escola? Já trabalhou em outra escola antes? Qual é a função dele atualmente? Quais 
eram suas atividades quando começou a trabalhar nesta escola? O que mudou no trabalho 
ao longo do tempo? 
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Auxilie os alunos no levantamento de informações, principalmente na etapa de registro dos 

dados recolhidos. Se necessário, verifique com a administração da escola a possibilidade de ter, pelo 

menos, mais um funcionário da escola para acompanhar a turma.  

Recolha o material que os alunos obtiveram a partir da pesquisa. As informações obtidas na 

pesquisa da internet devem ser impressas ou, caso isso não seja possível, os alunos podem anotá-las 

em folhas pautadas. As informações colhidas na entrevista devem ser anotadas no roteiro distribuído 

previamente. Se a escola tiver fotos antigas, faça cópias ou imprima esse material para usar no mural. 

Aula 4 – Mural sobre a história da escola 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em grupo, no chão da sala de aula 

Afaste as carteiras, deixando a sala de aula com espaço livre para que os alunos possam ela-

borar o mural estendendo o papel kraft sobre o espaço do chão. 

Organize previamente todo o material que foi coletado na aula anterior: os dados pesquisados, 

os trechos das entrevistas, as fotos etc. 

Inicie a aula explicando aos alunos como será montado o mural: qual será o título, o tamanho, 

a ordem dos acontecimentos, a disposição etc. Sugestão:  

• título: “A história da nossa escola”, 

• tamanho: corte uma folha de 1 ou 2 metros de um rolo de papel kraft,  

• ordem dos acontecimentos: cronológica, se possível, desenhe previamente uma linha do 
tempo simples no papel, 

• disposição: deixe que os alunos se expressem livremente a partir da linha do tempo.  

Em seguida, distribua o material necessário para elaborar o mural: informações coletadas e 

ferramentas (tesoura sem ponta, cola brancas, lápis de cor etc.). Deixe os alunos livres para se expres-

sarem enfeitando o mural com ilustrações feitas por eles. 

Finalize o projeto com a exposição do mural. Convide alunos e funcionários da escola (inclusive 

os entrevistados) para visitar o mural.  
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Aferição de aprendizagem 

No processo de aferição de aprendizagem dessa sequência é importante verificar se os alunos 

conseguem, a seu modo, identificar a historicidade das escolas, ou seja, como essas instituições que 

mudaram ao longo do tempo. Essa ideia será discutida durante as quatro aulas. Observe se os alunos 

reconhecem a história de sua escola. Outra forma de aferição da aprendizagem pode ser feita por 

intermédio dos comentários que surgiram, dos desenhos feitos em sala de aula e a partir dos relatos 

dos familiares. Verifique o comportamento e a participação dos alunos neste momento da sequência 

didática.  

Observe também o interesse dos alunos pela história da escola e pelos relatos dos funcioná-

rios. O engajamento da turma especialmente na terceira e na quarta aula é uma forma de verificar se 

as noções e conceitos sobre a História trabalhados nessa sequência foram compreendidos e desperta-

ram curiosidade.  

Sugestão de questões para observar o desenvolvimento da habilidade enfocada 

na sequência didática 

1. Responda oralmente: Quais foram as mudanças ocorridas na escola com o passar dos anos? 

2. Aproveite o que lembrou na questão anterior e faça um desenho da escola de antigamente. 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que o aluno mencione as mudanças estruturais da escola e de organização das salas de 
aula, como: se antes havia grades nas janelas, os tipos de carteiras que eram usadas ou até mesmo 
os materiais escolares utilizados. Ele também pode fazer um comparativo rápido, dando exemplos 
de “antes” e “depois”. 

2. O aluno pode desenhar a escola propriamente dita ou apenas uma sala de aula, mostrando, por 
exemplo, seu mobiliário, materiais escolares utilizados, a mesa do professor em cima de um ta-
blado e até mesmo desenhar os uniformes que considera antigos. Esse desenho pode ser compa-
rado com o que foi elaborado na primeira aula. Essa é uma forma de confirmar ou relativizar as 
hipóteses levantadas no início da sequência didática. 


