
 

 

Material Digital do Professor 

História – 2º 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. A seguir, você encontrará orientações sobre: 

• Quadro bimestral 

• Atividades recorrentes na 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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Quadro bimestral 

Com o objetivo de auxiliar o professor no processo de ensino-aprendizagem, foram estrutura-

dos os quadros bimestrais disponíveis a seguir. Cada quadro abarca os assuntos e as habilidades da 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que serão abordados em cada bimestre pelo livro didático, 

facilitando a compreensão global da proposta de trabalho e a integração de seus elementos. Além de 

possibilitar a melhor apropriação do que será tratado ao longo do ano letivo, a visualização dos qua-

dros a cada novo bimestre pode fazer parte da rotina de planejamento das aulas, uma vez que oferece 

um panorama das expectativas de aprendizagem. 

É importante ressaltar que as habilidades específicas de História se repetem ao longo do vo-

lume, garantindo um trabalho consistente com seus conteúdos teóricos e práticos. Assim, busca-se 

trabalhar o desenvolvimento de conhecimentos e de habilidades de forma espiralada, retomando-os 

de forma mais aprofundada ao longo do volume, para, assim, garantir sua apropriação pelos alunos. 

Ao observar os objetos de conhecimentos relacionados ao 2º ano do Ensino Fundamental I, é 

possível perceber que um assunto é predominante: a comunidade. Nesse ano, o foco do ensino de 

História está na construção da ideia de “Outro” e de pertencimento a um grupo que abarca a própria 

criança e sua família. Com isso, busca-se ampliar o universo do aluno, nessa faixa etária ainda muito 

autocentrado, e fornecer subsídios para a reflexão, a participação na coletividade e a percepção de si 

mesmo como sujeito histórico. 

A BNCC aponta que os objetos de conhecimento são intrinsecamente associados às habilida-

des – as quais, por sua vez, “devem ser consideradas sob as perspectivas da continuidade das apren-

dizagens” (BNCC, 3ª versão). Assim, de modo geral, mais que se dedicar ao conhecimento de assuntos 

específicos, a prática didático-pedagógica deve ser orientada em torno da aquisição e do desenvolvi-

mento de habilidades. No 2º ano, essas habilidades dizem respeito, por exemplo, a identificar, seleci-

onar, reconhecer e discutir. 

Cabe ressaltar ainda que os quadros bimestrais, refletindo os textos didáticos e as atividades 

deste material, consideram as habilidades de História para o 2º ano, segundo a BNCC, como essenciais 

para que os alunos possam dar continuidade aos estudos.  

Por fim, espera-se que eles auxiliem o professor a contemplar as múltiplas dimensões do pro-

cesso educativo. 
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Atividades recorrentes na sala de aula 

Atividades recorrentes são aquelas que fazem parte da rotina e compõem a prática didático-

pedagógica e a gestão da sala de aula. Devem propiciar a aprendizagem de habilidades, trabalhar o 

aspecto lúdico e possibilitar o desenvolvimento da sociabilidade dos alunos, bem como estabelecer 

relação com os diversos componentes curriculares. 

Algumas atividades recorrentes são comuns ao ensino de todas as disciplinas, como: 

• acolhimento; 

• rotina do dia; 

• levantamento dos conhecimentos prévios ao iniciar cada novo assunto; 

• chamada; 

• uso social de agenda, cartaz de aniversário, calendário, quadro de horário, relógio, etc.; 

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

• acompanhamento da atividade feita pelos alunos; 

• registro; 

• sistematização; 

• avaliação. 

O ensino de História, especificamente, demanda outros tipos de atividade, realizadas com 

maior ou menor frequência, como as listadas a seguir. Elas são fundamentais para o desenvolvimento 

das habilidades e do conhecimento histórico, possibilitando aos alunos a verificação dos conteúdos 

curriculares em seu cotidiano e estimulando pouco a pouco o desenvolvimento da autonomia do su-

jeito. São elas:  

• identificação, reconhecimento, compilação, seleção e comparação de informações de or-
dem subjetiva e objetiva; 

• uso de diferentes recursos, como músicas e cantigas, filmes e animações, obras de arte 
bidimensionais e tridimensionais, mapas e globo terrestre; 

• organização temporal em linhas do tempo e recursos semelhantes; 

• pesquisa e organização de informações;  

• entrevistas; 

• debates; 

• análise de documentos. 

Verifica-se, portanto, que as atividades que fazem parte do cotidiano de sala de aula exigem 

maior ou menor grau de interação dos alunos entre si e com o professor. É fundamental, assim, esti-

mular constantemente a capacidade de comunicação, de diálogo e a convivência na diversidade, 
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promovendo principalmente processos coletivos de aprendizagem, como atividades em grupo, argui-

ções e discussões. A partir dessas iniciativas, os alunos poderão desenvolver habilidades sociais perti-

nentes não só ao âmbito escolar, como extensivamente aos demais ambientes que frequentam e em 

que atuam. É certo que algumas situações de conflito podem ocorrer no dia a dia e, por isso, é neces-

sário trabalhar com eles o respeito ao outro, a empatia e a capacidade de lidar com conflitos. 

O trabalho com competências socioemocionais é recomendável em todos os anos do Ensino 

Fundamental, devendo permear as práticas cotidianas. Segundo a Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), uma educação voltada a preparar os alunos para os desafios 

do século XXI consiste no aprendizado de ser, conviver, conhecer e fazer (DELORS, J. et al. Educação: 

um tesouro a descobrir. Relatório para a Unesco da Comissão internacional sobre Educação para o 

Século XXI. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590por.pdf>. 

Acesso em: dez. 2017. p. 31). Um dos significados dessa premissa é o de planejar e realizar as atividades 

do dia a dia de modo que os alunos aprendam a lidar com suas emoções, alcançar objetivos, demons-

trar empatia, manter relações sociais positivas e tomar decisões de maneira responsável. 

É importante ressaltar que a escola não é responsável apenas pelo ensino de conteúdos, mas 

também por estimular o desenvolvimento e a apropriação de habilidades e princípios éticos. Aban-

dona-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, 

além de um incentivador da curiosidade e do espírito investigativo dos alunos. 

 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 2º ano 

Plano de desenvolvimento – orientações gerais 

Relação entre a prática didático-pedagógica e o desenvolvi-

mento de habilidades 

No 2º ano do Ensino Fundamental I, os alunos encontram-se em fase de pleno desenvolvi-

mento de habilidades motoras, linguísticas, lógicas, entre outras. Neste momento, a aquisição de co-

nhecimentos e habilidades pertinentes à História está diretamente ligada à contextualização do sujeito 

no tempo e no espaço. Segundo a teoria sociocultural do desenvolvimento da criança, o processo de 

formação cognitiva ocorre em sua relação com o contexto sócio-histórico (ROGOFF, Barbara. Aprendi-

ces del pensamiento – El desarrollo cognitivo en el contexto social. Barcelona: Paidós, 1993). 

Nesse sentido, o professor atua como mediador e como sujeito histórico no processo de en-

sino-aprendizagem, devendo estar munido de instrumentos que o auxiliem nessa tarefa. Durante esse 

processo, aluno e professor tornam-se sujeitos transformadores de si e do contexto em que estão 

inseridos – já que o estimulo à compreensão, pela criança, do tempo e do espaço históricos faz com 

que progressivamente ela seja capaz de refletir sobre suas ações. 

Portanto, a prática didático-pedagógica do professor deve se dar no sentido de situar o aluno 

no espaço em que vive e nos diversos tempos e temporalidades que esse espaço compreende. Além 

disso, deve lançar as bases para a reflexão crítica do aluno sobre a realidade na qual se insere, para 

que se sinta capaz de transformá-la. De tal maneira é possível a construção de uma educação voltada 

à autonomia de pensamento, em que a análise do significado das coisas do mundo e a elaboração de 

formas de construir explicações, desvendar significados, compor e decompor interpretações ocupam 

papel central (BNCC, 3ª versão). 

As atividades propostas por este plano de desenvolvimento ao longo do ano letivo foram ela-

boradas de modo a facilitar o trabalho do professor no desenvolvimento das habilidades previstas pela 

BNCC para o 2º ano do Ensino Fundamental. Essas atividades visam estimular os alunos a expressar 

opiniões, debater, comparar, identificar, descrever e organizar temporalmente temas pertinentes ao 

seu cotidiano. 

A relação entre as atividades sugeridas como prática didático-pedagógicas, os objetos de co-

nhecimento e o desenvolvimento de habilidades torna-se mais complexa ao longo do Ensino Funda-

mental – Anos iniciais, uma vez que a abordagem de conceitos se aprofunda e assume caráter cada 

vez mais multifacetado. A seguir são explicitados os principais pontos dessa relação no que diz respeito 

ao 2º ano do Ensino Fundamental. 

Percepção temporal 

Ao longo das unidades do livro do 2º ano, são frequentes atividades que trabalhem a percep-

ção temporal, como a comparação entre elementos antigos e recentes e o trabalho com a memória. 

Elas possibilitam ao aluno a interação com conceitos do conhecimento histórico, como as noções de 

“antes”, “durante” e “depois” (podendo se situar melhor entre passado, presente e futuro). 
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No 1º bimestre, entre outras atividades, os alunos são estimulados a refletir sobre as crianças 

que nasceram no mesmo ano que eles, trabalhando concomitantemente a ideia de simultaneidade e 

de um fato ocorrido no passado. Também são solicitadas a elaboração de uma linha do tempo e a 

realização de um desenho de si no futuro, atividades que estimulam habilidades relacionadas à per-

cepção de mudança e à identificação e organização de fatos ao longo do tempo. 

No 2º bimestre, a organização da rotina familiar e a construção de uma árvore genealógica 

possibilitam o trabalho com o tempo recente – ou seja, as horas ao longo de um dia – e com o tempo 

mais duradouro – como as gerações de uma família. 

Ao tratar de brinquedos do passado e do presente, ainda no 2º bimestre, serão estimuladas 

habilidades relacionadas à capacidade de comparação e trabalhados conceitos de permanência e de 

ruptura, uma vez que os alunos podem se identificar com as crianças do passado por suas brincadei-

ras, mas reconhecer que atualmente algumas dessas brincadeiras não existem mais. 

No 3º bimestre, os alunos poderão entrevistar uma pessoa mais velha para identificar hábitos 

alimentares do passado; esse tipo de atividade estimula a valorização da memória e a percepção da 

historicidade dos hábitos alimentares. A abordagem das transformações na forma de acesso à co-

mida, primitivamente obtida por meio da caça e da coleta, também possibilita o reconhecimento das 

transformações tecnológicas ao longo do tempo. 

Proposta de atividade: História em quadrinhos 

Peça aos alunos que façam duas histórias em quadrinhos: uma delas deve tratar de algum 
evento de sua vida ocorrido no passado e a outra, de algum evento comum à sua rotina atual. Eles 
devem utilizar as terminologias antes, durante e depois em um ou mais quadros das histórias. 

Incentive-os a compartilhar as histórias entre si e a verificar a utilização dos termos solicitados. 
A atividade propicia a aplicação de conceitos temporais importantes para o desenvolvimento do co-
nhecimento histórico dos alunos nessa faixa etária. 

Habilidades 

(EF02HI03) Selecionar situações cotidianas que remetam à percepção de mudança, pertencimento e 
memória; (EF02HI04) Selecionar e comparar objetos e documentos pessoais como fontes de memó-
rias e histórias nos âmbitos pessoal, familiar e escolar; (EF02HI06) Identificar e organizar, temporal-
mente, fatos da vida cotidiana, usando noções relacionadas ao tempo (antes, durante, ao mesmo 
tempo e depois). 

Identidade, pertencimento e alteridade 

Ao refletir sobre a história de objetos, sobre sua história pessoal e sobre aspectos da história 

da comunidade, o aluno é capaz de desenvolver sentimentos de pertencimento e alteridade. Esses 

conceitos são importantes nesta etapa da aprendizagem e em todo o processo formativo da criança. 

No 1º bimestre, os alunos exploram a importância de fazer amigos e de estar junto, além de 

trabalharem maneiras efetivas de resolver conflitos – prática comum na vida em comunidade. O res-

peito às diferenças também é uma conduta que deve ser aprimorada, além de outras que visam formar 
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indivíduos conscientes de suas ações nos espaços comunitários e de sua importância para um convívio 

harmonioso. 

No 2º bimestre, o intuito é explorar de que forma o tempo e as mudanças estão vinculados às 

nossas práticas cotidianas, transformando-as. As brincadeiras e os brinquedos mudam com o passar 

dos anos e variam, dependendo da cultura na qual estão inseridos, ganhando novos significados. Por 

meio de algumas atividades, os alunos adquirem percepções sobre a história e a memória de seus 

objetos pessoais, como um brinquedo, além de aprimorarem as noções de temporalidade e de cultura 

por meio do conhecimento de brincadeiras que passaram por gerações ou que são mais populares em 

diferentes comunidades. 

A ideia de temporalidade, até então desenvolvida principalmente por meio da observação de 

objetos, é estendida no 3º bimestre para comunidades e moradias. O aluno passa a compreender que 

as moradias também contam histórias e refletem, de muitas formas, a comunidade na qual estão in-

seridas, sendo transformadas a partir da ação do tempo. 

No 4º bimestre, os temas explorados abrangem o universo da cidadania e dão continuidade 

ao respeito às diferenças, apresentando os direitos e deveres da criança, a importância do trabalho 

em comunidade e a realidade, vínculos e tradições de muitas outras crianças no Brasil. O aspecto cul-

tural ganha destaque e é associado às noções de temporalidade adquiridas nos bimestres anteriores. 

Aqui, o intuito é que o aluno se reconheça como sujeito histórico e como cidadão, integrante de sua 

comunidade e consciente de suas ações. 

Proposta de atividade: Troca de vivências 

Caso julgue interessante, pesquise outra escola em todo o Brasil e procure contatá-la para um 

trabalho conjunto. Em sala de aula, oriente os alunos a produzir desenhos que apresentem alguns 

costumes, práticas e modos de viver próprios de sua comunidade – como festas, brincadeiras e brin-

quedos, moradias ou tradições. A ideia é compartilhar os trabalhos com outra escola, trocando expe-

riências e vivências entre alunos, com a mediação do professor. Antes de enviar os desenhos à escola 

escolhida, faça cópias coloridas de todos eles, para que os alunos possam compará-los com os dese-

nhos que vão receber de outras crianças. Se julgar muito trabalhoso o envio de todos os desenhos, 

exponha-os em um mural e promova uma votação para eleger apenas alguns para envio, permitindo 

que os alunos compartilhem suas criações com os colegas e valorizem e apreciem os desenhos elabo-

rados. 

Assim que receber os desenhos da outra escola, não deixe de expor e discutir as peças com os 

alunos, de modo que analisem e comparem as tradições, as festas e os jeitos de brincar das regiões 

onde cada escola está localizada, respeitando diferenças e contemplando a diversidade. 
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Habilidades 

(EF02HI01) Reconhecer espaços de sociabilidade e identificar os motivos que aproximam e separam 

as pessoas em diferentes grupos; (EF02HI02) Identificar e descrever práticas e papéis sociais que as 

pessoas exercem em diferentes comunidades; (EF02HI03) Selecionar situações cotidianas que reme-

tam à percepção de mudança, pertencimento e memória. 

Fontes históricas 

A compreensão do conceito de fonte histórica, assim como outras noções próprias do conhe-

cimento histórico, ocorre de forma gradual e progressiva. Por serem conceitos abstratos, os alunos 

devem se apropriar deles primeiro a partir de elementos do seu cotidiano. 

No que diz respeito às fontes históricas, é necessário que os alunos sejam estimulados a refletir 

sobre seu significado por intermédio de atividades que trabalhem dados de seu dia a dia. 

No 1º bimestre, o conteúdo sobre documentos pessoais possibilita um primeiro contato com 

a ideia de fontes de memória e de história. Atividades de identificação de informações sobre um indi-

víduo por intermédio de seus documentos pessoais aproximam os alunos do trabalho do historiador 

com as fontes históricas. 

A abordagem de diferentes brinquedos e brincadeiras, retomando o tema do 2º bimestre, é 

um exemplo bem-acabado da introdução da noção de fonte histórica. Os conteúdos relativos a mu-

danças e permanências dos brinquedos e brincadeiras, como as transformações sofridas pela bola de 

futebol, possibilitam que sejam evidenciadas, ainda que de forma simplificada, desde mudanças tec-

nológicas (materiais utilizados para a fabricação da bola) até a história do esporte (como os diferentes 

tipos de bola podem ter influenciado a forma de jogar). 

No âmbito pessoal, relacionar o registro de receitas à história familiar é uma atividade impor-

tante não só para que desde cedo os alunos se familiarizem com a diversidade de fontes de memória 

e história, mas também para que identifiquem como fonte a própria experiência e a de sua família. 

Sob esse aspecto, no 3º bimestre podem ser desenvolvidas atividades que explorem as histórias e os 

hábitos familiares dos alunos. 

Proposta de atividade: Receita de família ilustrada 

Peça aos alunos que, com a ajuda de um familiar, registrem uma receita comumente prepa-
rada por sua família e a levem a uma aula previamente agendada. Nessa aula, cada um deve elaborar 
um desenho representando essa receita, com base em sua experiência ou em como imaginam que 
seja o prato. Por fim, os alunos apresentarão para os colegas sua receita de família por meio do dese-
nho que elaboraram. 

Estimule todos a se expressar livremente. A atividade propicia o trabalho com o conceito de 
fonte de memória e história, além de desenvolver as habilidades de seleção e identificação de infor-
mações. 
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Habilidades 

(EF02HI04) Selecionar e comparar objetos e documentos pessoais como fontes de memórias e histó-

rias nos âmbitos pessoal, familiar e escolar; (EF02HI05) Selecionar objetos e documentos pessoais e 

de grupos próximos ao seu convívio e compreender sua função, seu uso e seu significado; (EF02HI08) 

Compilar histórias da família e de conhecidos registradas em diferentes fontes; (EF02HI09) Identificar 

objetos e documentos pessoais que remetam à própria experiência ou à da família, e discutir as razões 

pelas quais alguns objetos são preservados e outros são descartados. 

Trabalho e comunidade 

Trabalhado no 4º bimestre do 1º ano com vistas à progressão de conteúdos, o tema do traba-

lho aparece novamente no 2º ano.  

No 3º bimestre, essa temática é tangenciada principalmente com a menção a uma profissão 

relacionada à alimentação, a baiana do acarajé. Além disso, a divisão de tarefas no âmbito coletivo é 

abordada no livro sob um viés interessante, ao tratar da alimentação dos primeiros grupos humanos, 

refletindo sobre a divisão do trabalho e as formas de conseguir e preparar alimentos. Sobre esse tema, 

os alunos são estimulados a refletir acerca da realidade em que vivem, levando em consideração as 

condições da pré-história: depois de dominar as técnicas da pecuária e da agricultura, a vida do ser 

humano melhorou ou piorou? 

No 4º bimestre, as habilidades relacionadas ao universo do trabalho são abordadas de forma 

mais aprofundada: o aluno conhece algumas profissões e é levado a pensar sobre a relação entre tra-

balho e impacto ambiental. Partindo de atividades que relacionam profissões à vida em comunidade, 

a reflexão da criança sobre o mundo do trabalho parte da realidade que a cerca, valorizando-a e res-

peitando-a. Por fim, o aluno é orientado a identificar impactos no meio ambiente causados por ações 

humanas. Atividades como a criação de cartazes sobre a preservação do meio ambiente desenvolvem 

não apenas a noção do significado e das formas de impacto ambiental, como também o senso crítico 

dos alunos sobre seu papel enquanto cidadãos responsáveis pelo meio ambiente no presente e no 

futuro. 

Proposta de atividade: Desenhos de profissionais da comunidade 

Em duplas, peça que os alunos escolham uma profissão. O tema é livre: eles podem escolher 

a atividade profissional que acharem mais interessante, como jardineiro, vendedor, faxineiro, dentista, 

bombeiro, etc. Com base nessa escolha, incentive-os a comentar as atividades próprias desse profissi-

onal, imaginando a sua rotina. Deixe que conversem, expressando-se livremente, compartilhando 

ideias e ouvindo o que os colegas têm a dizer. 

Em seguida, oriente-os a fazer um desenho do profissional escolhido durante sua rotina. Expo-

nha a produção deles em um mural na sala de aula e deixe que os alunos observem o que conseguiram 

identificar em relação às atividades de cada uma das profissões. Com a turma, selecionem alguns de-

senhos para, coletivamente, conversar sobre quais seriam os impactos ambientais (positivos e/ou 
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negativos) de cada profissão. Oriente-os durante a reflexão para que todos possam compreender a 

relação entre as profissões e os impactos ambientais. 

Habilidades 

(EF02HI10) Identificar diferentes formas de trabalho existentes na comunidade em que vive, suas es-
pecificidades e importância; (EF02HI11) Identificar impactos no meio ambiente causados pelas dife-
rentes formas de trabalho existentes na comunidade em que 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 son-

dagem 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. Sabe-se 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 diferenças 

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 

cuidar para que o ambiente de troca de ideias não seja desorganizado. Procurar manter o foco nos 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 2º ano 

Plano de desenvolvimento – orientações gerais 

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 me-

diadas 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. 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 2º ano 

Plano de desenvolvimento – orientações gerais 

• 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 

Uma das marcas da contemporaneidade é a complexidade das relações sociais, econômicas, 

políticas e culturais. A escola, como instituição social responsável por promover o acesso ao conheci-

mento e o desenvolvimento de valores, necessita, cada vez mais, trabalhar de acordo com uma pers-

pectiva em que o conhecimento não seja apresentado de maneira compartimentalizada, e sim 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 das novas gerações. 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 pedagó-

gico se fundamente em um diálogo mais amplo, com o objetivo de reduzir e até mesmo de eliminar as 

barreiras 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 se com-

põem como 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, pro-

porcionando 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 desen-

volvimento do senso crítico, a ampliação das diversas habilidades dos alunos requeridas para os tra-

balhos em grupo, entre 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. 18-19. 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 2º ano. 
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Título: Vamos fazer uma horta? 

Tema Formação de uma horta 

Produto final Construção de uma horta na escola; preparo e consumo dos alimentos colhidos. 

 

Justificativa 

O projeto “Vamos fazer uma horta?” justifica-se pela necessidade de despertar nos alunos do 

2º ano do Ensino Fundamental o interesse por ações que lhes possibilitem ajudar na construção de um 

mundo sustentável e na oferta de alimentos saudáveis. Nessa perspectiva, o cultivo de hortas escola-

res pode ser um valioso instrumento educativo. 

O contato com a terra no preparo dos canteiros, o encanto com os brotos que germinam a 

partir das sementes, o cuidado com o regar, o cultivar e a aplicação de adubo orgânico (esterco) pos-

sibilitam aprendizagens significativas. 

Neste projeto, entende-se que o desenvolvimento das etapas pode contribuir para que ocor-

ram mudanças positivas na alimentação e na qualidade de vida de alunos e familiares. Além disso, o 

processo propicia um melhor entendimento do campo e sua valorização, como responsável pelo for-

necimento de alimentos à cidade.  

O cultivo de diferentes tipos de hortaliças torna-se importante, particularmente quando se 

tem por objetivo motivar o hábito de consumi-las no dia a dia, na quantidade suficiente para atender 

às necessidades de sais minerais e vitaminas do corpo humano. 

Por meio do projeto de elaboração de horta escolar, os alunos poderão ampliar competências 

e conhecimentos fundamentais, tais como aprender a falar e a ouvir, tomar decisões, socializar-se, 

seguir instruções e ler textos informativos. 

Neste projeto, os alunos terão o papel de protagonistas e serão mediados por você, que pos-

sibilitará a construção do conhecimento e a assimilação de valores, dentre eles a responsabilidade, o 

companheirismo, a cooperação, tendo em vista os quatro pilares da Educação, de acordo com o Rela-

tório Internacional da Educação para o século XXI da Unesco – Educação um tesouro a descobrir: 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. 

O trabalho com projetos possibilita a concretização de objetivos educacionais com bastante 

eficácia, porque, para que eles se realizem, precisam ser continuamente pensados, repensados, anali-

sados e discutidos. Por isso, é importante destacar que a horta pronta não deve ser o objetivo maior. 

Mais importante que a horta é todo o processo de discussão, o envolvimento na realização das diversas 

atividades e os resultados que seu cultivo pode proporcionar. 
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Objetivos 

• Incentivar e promover ações e reflexões no espaço escolar que valorizem a diversidade e 
o respeito às diferenças. 

• Promover a educação ambiental dos alunos e familiares por meio da horta escolar.  

• Envolver a comunidade escolar na geração de conhecimentos práticos para a produção de 
alimentos saudáveis, possibilitando descobertas sobre a realidade local com alternativas 
de mudanças para um desenvolvimento sustentável. 

• Oferecer um laboratório natural aos alunos, promovendo mobilização social com a finali-
dade de conscientizá-los sobre a necessidade e a importância de plantar e cuidar.  

• Promover a responsabilidade social pela participação em grupo, incentivando o respeito 
pelo outro e através do diálogo.  

• Desenvolver nos alunos capacidades motoras, afetivas e sociais, estimulando o espírito 
participativo como atitude positiva e enriquecedora da formação da cidadania. 

• Integrar alunos, professores, familiares e comunidade educativa, fortalecendo o relacio-
namento entre a escola e a família. 

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

• Estimular o cuidado com o ambiente, conservando a natureza e os recursos que nos ofe-
rece. 

• Despertar o interesse dos alunos pelo cultivo, que irão acompanhar desde o processo de 
germinação até o desenvolvimento das plantas, compreendendo as respectivas técnicas 
empregadas. 

• Exercitar a observação, o levantamento de hipóteses, a busca de soluções, o registro e a 
comparação de dados, a elaboração de resultados e as conclusões. 

Expectativas de aprendizagem 

• Elaborar esboços de plantas simples de ambientes indicando onde a horta será formada.  

• Identificar as características de alguns vegetais e conhecer possibilidades de preparo de 
alguns alimentos. 

• Participar de variadas situações de leitura de textos informativos, contribuindo efetiva-
mente para o processo de alfabetização. 

• Escrever, tendo como base os conhecimentos já construídos, avançando na compreensão 
do funcionamento do sistema de escrita e, inclusive, considerando sua função social.  

• Participar de situações de intercâmbio oral, ouvindo com atenção, formulando perguntas, 
comentando o tema e planejando sua fala, além de considerar diferentes contextos e in-
terlocutores. 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 2º ano 

Plano de desenvolvimento – orientações gerais 

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  
Portuguesa 

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

(EF02LP01) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com auto-
confiança (sem medo de falar em público), liberdade e desenvoltura, 
preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a pa-
lavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequado. 

Procedimentos de escuta de 
textos 

(EF02LP07) Usar estratégias de escuta de textos em situações formais: 
formular perguntas de esclarecimento, recuperar informações. 

Fluência de leitura para a 
compreensão do texto 

(EF02LP09) Ler, com autonomia e fluência, textos curtos, com nível de 
textualidade adequado, silenciosamente e, em seguida, em voz alta. 

Localização de informações 
em textos 

(EF02LP12) Localizar, em textos curtos, informações pontuais. 

Reflexão sobre o conteúdo 
temático do texto 

(EF02LP16) Reconhecer o tema de textos, com base em títulos, legen-
das, imagens, pistas gráficas. 

Planejamento do texto (EF02LP19) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produ-
zido, 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 porta-
dor do texto); a linguagem, organização, estrutura; o tema e assunto do 
texto. 

Revisão do texto (EF02LP26) Reler os textos produzidos, com a mediação do professor e 
colaboração dos colegas, para fazer cortes, acréscimos, reformulações, 
correções de ortografia e pontuação. 

Matemática Esboço de roteiros e de plan-
tas simples 

(EF02MA13) Esboçar roteiros a ser seguidos ou plantas de ambientes 
familiares, assinalando entradas, saídas e alguns pontos de referência. 

História A noção do “Eu” e do “Ou-
tro”: comunidade, convivên-
cia e interação entre pessoas 

(EF02HI02) Identificar e descrever práticas e papéis sociais que as pes-
soas exercem em diferentes comunidades. 

A sobrevivência e a relação 
com a natureza 

(EF02HI10) Identificar diferentes formas de trabalho existentes na co-
munidade em que vive, suas especificidades e importância. 

Geografia Os usos dos recursos natu-
rais: solo e água no campo e 
na cidade 

(EF02GE11) Reconhecer a importância do solo e da água para a vida, 
identificando seus diferentes usos (plantação e extração de materiais, 
entre outras possibilidades) e os impactos desses usos no cotidiano da 
cidade e do campo. 

Ciências Seres vivos no ambiente 
Plantas 

(EF02CI04) Descrever características de plantas e animais (tamanho, 
forma, cor, fase da vida, local onde se desenvolvem etc.) relacionados à 
sua vida cotidiana. 

Arte Música – contextos e práticas (EF15AR13) Identificar e apreciar diversas formas e gêneros de expres-
são musical, tanto tradicionais quanto contemporâneos, reconhecendo 
e analisando os usos e as funções da música em diversos contextos de 
circulação, em especial, aqueles da vida cotidiana. 

 

Duração 

De 3 a 4 meses, aproximadamente, dependendo da quantidade de etapas desenvolvidas se-

manalmente. 
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Organização do espaço 

Inicialmente, o projeto pode se desenvolver na sala de aula, em variadas formações: com os 

alunos em roda no chão (para as atividades coletivas); em duplas na mesa (ou no laboratório de infor-

mática para pesquisa); em trios ou quartetos, reunindo as mesas. 

Para a realização das atividades coletivas, recomendamos que seja utilizado um ambiente es-

colar mais espaçoso, como o pátio, a sala de leitura ou outra sala mais ampla disponível na escola. 

A formação da horta se dará no espaço escolar, em um local apropriado ao cultivo, previa-

mente escolhido e aprovado pela direção da escola. 

Material necessário 

Lápis, folhas de papel pardo, cartolina, lápis de cor, hidrocor, textos informativos, livros sobre 

hortas e alimentos. 

Material para a formação da horta: enxada, carriola (carrinho de mão), luvas, estacas e cordas, 

estercos, sementes e mudas, ou outros materiais específicos ao tipo de horta que será formada. Ob-

servação: Existem, nas lojas especializadas em utensílios para manutenção de hortas e jardins, ferra-

mentas de plástico que são apropriadas para uso pelos estudantes. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Delimitação do problema a ser investigado  

Definir e delimitar o problema a ser investigado pelos alunos é a etapa central para a constru-

ção e desenvolvimento de um projeto.  

As questões disparadoras do projeto são fundamentais tanto para instigar a curiosidade dos 

alunos como também para que possam emergir os conhecimentos prévios. Faça perguntas desafiado-

ras e que permitam o relato de experiências pessoais, tais como: “Sabem o que é uma horta?”; “Já 

viram uma horta?”; “Como ela foi cultivada: no chão, em vasos ou de outra maneira?”; “O que foi 

cultivado nela?”; “Era uma horta dom ética?”; “Era uma horta comunitária?”; “Quem consumia os 

alimentos plantados?”. Esse é um momento propício para que eles possam identificar e descrever prá-

ticas e papéis sociais que as pessoas exercem em diferentes comunidades. 

Faça também um levantamento prévio dos conhecimentos que os alunos possuem sobre o 

cultivo de horta e convide-os a participar do projeto: “Quem já participou da formação de uma horta?”; 

“Como podemos saber como se faz uma horta?”; “Do que é necessário para fazer uma horta?”; “Como 

podemos nos organizar para construir uma horta?”; “Vamos fazer uma horta?”. 
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Etapa 2 – Apresentação do projeto e do objetivo a ser alcançado 

Apresente a ideia do projeto e do produto final que se pretende alcançar. Ressalte que, por 

meio da leitura de textos, todos vão aprender sobre educação ambiental, sociedade sustentável e cul-

tura alimentar. Explique as etapas que serão desenvolvidas nos dias predeterminados mais conveni-

entes à rotina da sua escola (veja o item Duração).  

Para isso, organize os alunos em roda e, em uma folha grande de papel pardo, elabore junta-

mente com eles um cartaz com os nomes das etapas à medida em que conversa sobre cada uma delas. 

Assim, ao longo das atividades previstas, todos poderão acompanhar o que foi feito e o que falta fazer 

para chegar ao produto final. 

Etapa 3 – Leitura de texto informativo sobre a importância de projetos de horta escolar como parte 

da educação ambiental 

O objetivo dessa etapa é ampliar o aprendizado dos alunos sobre a temática, familiarizando-

os com características de textos informativos.  

Leve para a sala de aula um texto informativo sobre a importância de projetos de horta escolar 

como parte da educação ambiental. Apresentamos duas sugestões: 

• Horta escolar incentiva crianças a cuidarem da terra. Secretaria Especial de Agricultura 
Familiar e do Desenvolvimento Agrário. Disponível em: <http://www.mda.gov.br/si-
temda/noticias/horta-escolar-incentiva-crian%C3%A7as-cuidarem-da-terra>. Acesso em: 
10 dez. 2017. 

• Criação de horta alerta crianças para importância da preservação. Fátima Schenini. Minis-
tério da Educação. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-
218175739/18534-criacao-de-horta-alerta-criancas-para-importancia-da-preservacao>. 
Acesso em: 10 dez. 2017.  

Em sala, proponha uma leitura compartilhada com os alunos do texto informativo escolhido. 

Incentive-os a acompanhar a leitura do texto, fazendo ajustes do falado ao escrito, propondo algumas 

perguntas e destacando trechos pertinentes. Depois da leitura, convide os alunos a falarem sobre o 

que acharam interessante do texto, quais informações eles não sabiam, o que entenderam sobre as 

informações.  

Etapa 4 – Localização da horta escolar 

Convide os alunos para uma saída de observação pela escola, a fim de mostrar o espaço esco-

lhido para a formação da horta: preferencialmente um terreno plano, com presença de solo exposto 

(se possível), presença de luz solar em boa parte do dia (principalmente pela manhã), voltada para o 

nascente (lado em que o Sol aparece pela manhã), com disponibilidade de água para a rega e sistema 

de drenagem (escoamento da água), localização afastada de sanitários e esgotos e com pouco trânsito 

de pessoas e animais. Na falta de local apropriado a hortas convencionais, é possível fazer uma horta 

vertical, plantando em garrafas pet, por exemplo (veja a etapa 8). 
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Em seguida, organize os alunos em grupos e solicite que façam um esboço de uma planta ou 

um croqui do local onde será feita a horta. Providencie papel e material para o desenho, como lápis 

de cor e régua. Oriente-os a retratarem o local de cultivo e seu entorno, como os canteiros ou recipi-

entes escolhidos, o minhocário, o composto orgânico, a mangueira para a irrigação ou o regador, sina-

lizando assim alguns pontos de referência. O objetivo é que os alunos possam representar por meio 

de um desenho como desejam formar a horta utilizando o espaço disponível na escola e os materiais 

necessários nessa fase. 

Ao final, convide cada grupo para expor suas representações, explicando os detalhes da orga-

nização do espaço para a horta. Coletivamente, os alunos podem trocar ideias, negociar desejos e 

interesses e elaborar uma planta que represente a horta da turma.  

Etapa 5 – Escolha das hortaliças que serão cultivadas na horta 

Providencie, com antecedência, imagens de hortaliças e textos de revistas, livros ou sites sobre 

o cultivo das mesmas. Distribua as imagens e os textos aos alunos no início da atividade para que 

possam observá-los e lê-los livremente.  

Faça um levantamento prévio das hortaliças que os alunos gostariam de cultivar. Avalie, com 

a participação de todos, as melhores opções de acordo com o clima local e a época do ano.  

Para auxiliar essa escolha, sugerimos consultar o Catálogo brasileiro de hortaliças, publicado 

pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e pela Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Este material está disponível no site: <http://www.bibliotecas.se-

brae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRO-

NUS/bds/bds.nsf/C22F9A4962A6E2E68325771C0065A2E4/$File/NT0004404E.pdf>. Acesso em: 29 

dez. 2017. 

Etapa 6 – Fichas informativas sobre as hortaliças 

Nessa etapa os alunos deverão elaborar cartões ou fichas com informações sobre algumas 

hortaliças. O objetivo é permitir que os alunos conheçam os alimentos que serão cultivados na horta 

da escola, como podem ser utilizados nas refeições, assim como características e cuidados relaciona-

dos a eles.  

Complete uma ficha com os alunos, de modo coletivo, como exemplo. Em seguida, disponha 

os alunos em grupos e solicite que completem a ficha que receberam com informações da hortaliça. 

Adapte as perguntas se julgar adequado. 

Proponha que completem uma ficha sobre o tomate (ou outra hortaliça escolhida para o plan-

tio) coletivamente. Em seguida, divida a sala de aula em grupos e distribua uma hortaliça por grupo 

para que completem uma segunda ficha. 
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INFORMAÇÕES SOBRE AS HORTALIÇAS QUE SERÃO CULTIVADAS 

 TOMATE 

QUAL É A COR PREDOMINANTE? VERMELHO 

QUANDO ESTÁ BOM PARA A CO-
LHEITA? 

FIRME, DE CASCA BRILHANTE E LISA  

COMO PODE SER UTILIZADO NAS RE-
FEIÇÕES? 
 

EM SALADAS, MOLHOS E REFOGADOS  

COMO GUARDAR PARA NÃO ESTRA-
GAR? 

O TOMATE VERDE EM TEMPERATURA 
AMBIENTE E O MADURO NA GELA-
DEIRA POR 1 SEMANA SEM LAVAR. 

FONTE: IRALA, CLARISSA HOFFMAN; FERNANDEZ, PATRÍCIA MARTINS. MANUAL PARA ESCOLAS: A ESCOLA PROMOVENDO HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS.  

BRASÍLIA, 2001, P. 6-7. DISPONÍVEL EM: <HTTP://BVSMS.SAUDE.GOV.BR/BVS/PUBLICACOES/HORTA.PDF>. ACESSO EM: 10 DEZ. 2017. 

As informações para o preenchimento das fichas podem ser obtidas, por exemplo, no Manual 

para Escola - Hortas: a escola promovendo hábitos alimentares saudáveis, de Clarissa Hoffman Ira-la e 

Patrícia Martins Fernandez. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/horta.pdf>. 

Acesso em: 10 dez. 2017. 

Promova um momento para socializar as descobertas, no qual cada grupo apresentará as in-

formações obtidas a respeito da hortaliça que pesquisou. Organize os dados pesquisado em uma folha 

de papel pardo, de acordo com o que os grupos ditarem. Para finalizar, revise o texto com a turma e 

mantenha as informações expostas na sala de aula. Caso prefira, as informações sobre cada hortaliça 

poderão ser descritas em cartolina e depois ilustrada pelo próprio grupo. 

Etapa 7 – Os usos dos recursos naturais: solo e água 

O objetivo neste momento é abordar a importância do solo e da água para a vida e o desen-

volvimento das plantas. Para isso, sugerimos introduzir o tema com uma música, por exemplo, Herdei-

ros do futuro, de Toquinho (que alerta para a exploração desordenada de nossos recursos naturais), 

ou a música Terra tombada, de Chitãozinho e Xororó (que aborda o plantio), ou outra música que 

esteja adequada aos objetivos da proposta. 

Providencie para cada aluno uma cópia da letra da música escolhida. Inicialmente, leia o texto 

com a turma e aproveite para esclarecer o significado das palavras que os alunos não conhecem. Cante 

a música para que todos possam compreender a melodia e, depois, peça que cantem novamente a 

música. Caso a escola tenha um professor de música, convide-o para tocar e cantar com a turma. 

Converse com a turma sobre a música, sobre a mensagem e o intérprete. Apresente informa-

ções sobre a biografia do cantor e sobre o gênero musical. Faça algumas perguntas, por exemplo: “Vo-

cês conhecem o artista que interpretou essa música?”; “Qual é o tema abordado?”; “Qual mensagem 

vocês acham que o cantor quis passar?”; “Vocês já ouviram uma música parecida com essa? Qual?”. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/horta.pdf
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Se possível, incentive seus alunos a elaborarem uma música com o mesmo tema. É um exce-

lente momento para trabalhar com rimas, construção de versos, tão importantes no processo de alfa-

betização no qual estão imersos. 

Depois, proponha algumas perguntas sobre a importância do solo e da água para a vida e o 

desenvolvimento das plantas, por exemplo: “De que uma planta precisa para crescer e se desenvol-

ver?”; “Quais são as fases do desenvolvimento de uma planta?”; “O que acontece com uma planta se 

ficar sem água?”. 

Por fim, peça aos alunos que se organizem em trios e ilustrem, em uma cartolina, como acon-

tece o desenvolvimento de uma planta e de que precisam para se desenvolver. 

Etapa 8 – Organizando e iniciando a formação da horta na escola 

Inicie com a turma uma conversa sobre os desafios e os recursos necessários para a formação 

da horta escolar (veja as etapas posteriores deste projeto). Para favorecer a discussão, se possível, 

acesse materiais disponíveis na internet sobre como plantar e cultivar horta na escola, contemplando 

diferentes espaços, como canteiros e hortas verticais com garrafas PET. 

Em seguida, explique aos alunos que eles farão um convite aos pais ou responsáveis para en-

volvê-los nas etapas posteriores do projeto. Isso permitirá, além da proximidade com os familiares dos 

alunos, maior envolvimento das famílias e da comunidade escolar.  

Elabore com os alunos, tendo você como escriba, um convite para ser enviado aos pais ou 

responsáveis, para que compareçam à escola a fim de apresentar-lhes o projeto e solicitar-lhes a par-

ticipação na construção da horta. Cuide para que o convite inclua as informações referentes ao evento, 

como: do que se trata a reunião; quando, onde e por quê a reunião será feita. 

Releia o convite produzido e solicite aos alunos que façam cortes, acréscimos, reformulações, 

correções de ortografia e pontuação necessários. 

Etapa 9 – Planejamento da reunião com pais ou responsáveis 

O objetivo é organizar o momento de encontro com os convidados. Esta atividade será coletiva 

e realizada com as carteiras dispostas em roda, de modo que todos participem. Relembre o objetivo 

do projeto e as etapas que o compõem, assim como o produto final.  

Organize-os a seguir em três grupos, da seguinte maneira:  

• O primeiro grupo deve falar sobre a ideia do projeto e porque eles decidiram fazer a horta 
na escola. 

• O segundo grupo deve explicar o que já foi feito até o momento. 

• O terceiro grupo deve explicar o que ainda falta fazer. 

Se julgar necessário, ensaie as falas dos grupos. Essa atividade propiciará a oportunidade de 

os alunos expressarem-se em situações de intercâmbio oral com autoconfiança (sem medo de falar 
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em público), liberdade e desenvoltura, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e 

usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequado. 

Se possível, escolha um ou mais vídeos com modelos de hortas escolares para serem apresen-

tados aos familiares. 

Em uma folha de papel pardo, escreva as etapas em que o projeto será apresentado. Esse 

cartaz pode ser afixado no local escolhido para o encontro com os pais ou responsáveis, e, assim, ser 

visualizado por todos.  

Etapa 10 – Encontro com os familiares convidados 

Faça uma pequena introdução do projeto e explique que, na sequência, cada grupo fará uma 

explanação mais detalhada.  

Após a explanação dos alunos, converse com os familiares sobre a importância da participação 

deles para a realização do projeto, que envolverá trabalhos com solo, terra orgânica, compostos orgâ-

nicos e a preparação do local onde a horta será cultivada, como canteiros ou recipientes (garrafas PET, 

jardineiras, pneus, entre outras alternativas), de acordo com o local escolhido.   

Dê continuidade ao planejamento da participação dos familiares, que serão organizados em 

três grupos, tendo cada um as seguintes responsabilidades para o andamento do projeto: 

• Grupo 1: construção de uma compoteira. 

• Grupo 2: preparação dos canteiros (ou estrutura similar que abrigará a horta). 

• Grupo 3: organização das sementes e mudas das hortaliças. 

Sugerimos que você fique responsável pelo registro da reunião e anote os nomes dos pais ou 

responsáveis interessados em fazer parte dos grupos. 

Etapa 11 – Construção de uma composteira para a produção de composto orgânico 

O composto orgânico pode ser feito na escola a partir de restos vegetais, como cascas de le-

gumes, de ovos e de frutas. Para isso, é importante envolver os funcionários da escola, pois o lixo 

orgânico deverá ser separado dos demais e disponibilizados aos pais e alunos nesta etapa de constru-

ção da composteira. Além desse material úmido, é necessário providenciar material seco (papéis, pa-

pelão, palha, gravetos, capim seco) e, no caso de a composteira não ser feita no solo, um recipiente 

ou materiais para sua construção. 

Oriente os pais e alunos envolvidos na construção da composteira da seguinte maneira: 

• Faça um buraco no solo, construa um recipiente de madeira ou tijolos ou providencie um 
recipiente furado (por exemplo, um tonel de plástico). O tamanho da composteira deve 
ser adequado à quantidade de material orgânico produzido pela escola. Sugerimos que o 
local da composteira seja embaixo de uma árvore, se possível, para que não receba sol 
direto e muita chuva. 
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• Para a montagem das camadas, alterne material seco com material úmido, iniciando com 
o material seco. Cuide para que cada camada não fique muito espessa, nem muito com-
pactada, para garantir a circulação do oxigênio que contribuirá para o processo de decom-
posição. Quanto mais picados estiverem os materiais, melhor. A última camada deve ser 
de material seco para evitar a atração de moscas e outros insetos. Sugerimos que para 
cada parte de restos vegetais (matéria úmida) sejam utilizados três ou quatro partes da 
matéria seca. 

• Cubra a superfície com um saco molhado, ou com uma fina camada de terra ou capim para 
proteger o monte do excesso de sol e água. 

Depois de construída a composteira, para que a transformação do material orgânico em com-

posto ocorra, é necessário controlar a umidade e a aeração (circulação do ar). A composteira precisa 

estar sempre úmida, mas não pode ficar encharcada, de modo que se garanta o oxigênio necessário 

para o processo. Para avaliar qual é a umidade adequada, pegue um punhado do substrato na mão e 

aperte: se não surgir água, é porque está seco demais; se saírem algumas gotas, é porque está ade-

quado; e se escorrer água entre os dedos, é porque há umidade em excesso. Revolva o composto uma 

vez por semana. Em cerca de três meses, ele estará pronto (solto, com cor escura e cheiro de terra) e 

poderá ser utilizado como adubo nos locais de plantio. 

Outra opção para a produção de composto orgânico é a criação de um minhocário. Para mais 

informações sobre esse assunto, sugerimos consultar o folheto Vermicompostagem escrito por Adri-

ana Maria de Aquino e publicado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Este 

material está disponível no site: <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publica-

cao/664309/vermicompostagem>. Acesso em: 10 dez. 2017. 

Etapa 12 – Preparação dos canteiros e covas (para escolas que tenham terreno apropriado ao plan-

tio) ou estrutura similar que abrigará a horta 

A equipe de familiares responsáveis pelos canteiros precisa preparar o local de plantio. 

Antes de iniciar a preparação dos canteiros, deve-se limpar o terreno com o auxílio de algumas 

ferramentas, como enxada e carriola. Com uma enxada, revira-se a terra a 15 cm de profundidade e 

desmancham-se os torrões, retirando pedras e outros objetos, nivelando o terreno. Os adultos ficarão 

com essa responsabilidade, pois os alunos não devem manusear a enxada, mas os alunos poderão 

ajudar com a retirada de pedras e torrões. 

Depois, é preciso demarcar os canteiros (com o auxílio de estacas e cordas) e fazer as covas 

com cerca de 25 cm × 25 cm × 25 cm, conforme a quantidade de hortaliças que serão plantadas. 

Para saber o espaçamento entre as covas, consulte as tabelas a seguir. 

  

https://www.embrapa.br/
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Espaçamento entre as covas  Espaçamento entre as covas 

Hortaliça Espaçamento  Hortaliça Espaçamento (em cm) 

Abóbora 200 cm × 200 cm  Espinafre 25 cm × 25 cm 

Acelga 40 cm × 40 cm  Feijão 40 cm × 15 cm 

Alface 30 cm × 30 cm  Mostarda 30 cm × 30 cm 

Beterraba 30 cm × 30 cm  Nabo 20 cm × 20 cm 

Berinjela 50 cm × 60 cm  Pepino 150 cm × 80 cm 

Cebola 15 cm × 20 cm  Pimentão 60 cm × 60 cm 

Cenoura 20 cm × 10 cm  Quiabo 100 cm × 50 cm 

Chicória 30 cm × 30 cm  Rabanete 20 cm × 5 cm 

Couve comum 50 cm × 50 cm  Repolho 60 cm × 60 cm 

Couve-flor 60 cm × 6 cm  Salsa 20 cm × 5 cm 

Ervilha 50 cm × 20 cm  Tomate 80 cm × 50 cm 

Fonte: IRALA, Clarissa Hoffman; FERNANDEZ, Patrícia Martins. Manual para escolas: a escola promovendo hábitos alimentares saudáveis. Brasília, 2001, p. 6-7.  

Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/horta.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2017. 

As covas devem ser realizadas com antecedência de 18 a 20 dias antes do plantio ou transplan-

tio. Por fim, alguns adultos e alunos podem ficar responsáveis pela produção de placas de identificação 

com os nomes das hortaliças que serão plantadas. 

No caso de a comunidade escolar que optar pela construção da horta vertical (ou outra estru-

tura similar), é preciso solicitar garrafas pet, organizar seu recebimento e o recorte de sua superfície, 

preparar a terra para o plantio e providenciar os suportes de parede. 

Etapa 13 – Plantio e conservação da horta 

Os familiares e alunos responsáveis pela organização das sementes e mudas são encarregados 

de separar o material para o plantio de acordo com a disposição dos canteiros e ajudar no processo de 

plantio, ação em que se faz necessário o envolvimento de todos. 

Como a horta é um organismo vivo e precisa de cuidados constantes, além dos familiares, ha-

verá a necessidade de se contar com o auxílio de todos – professores, funcionários e demais alunos da 

escola – para que seja possível levar o projeto adiante e manter a horta saudável. 

De modo geral, ela deve ser regada duas vezes ao dia, mas essa quantidade pode variar de 

uma região para outra pela diferença de clima entre elas e dependendo da ocorrência ou não de chuva 

no dia. Sugerimos que os alunos do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano fiquem responsáveis por regar 

a horta um dia por semana, de segunda-feira a sexta-feira, e também por retirar as ervas daninhas, de 

acordo com uma tabela com a escala de trabalho a ser elaborada pelos alunos do 2º ano. Aos fins de 

semana e em períodos não letivos, poderá haver um revezamento entre todos os funcionários na rega 

e demais cuidados com a horta. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/horta.pdf
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A cada colheita, deve ser feita a reposição do adubo advindo da composteira para garantir a 

qualidade da terra e das hortaliças. Os alunos do 2º ano ficarão responsáveis por essa tarefa e também 

acompanharão o crescimento das hortaliças. Pode ser utilizada, por exemplo, uma ficha de observação 

semanal, na qual serão feitas anotações sobre o desenvolvimento das plantas. 

Se possível, fotografe diferentes momentos do desenvolvimento da horta, exponha as imagens 

na escola e compartilhe-as com pais e alunos. 

Etapa final – O preparo e o consumo de alimentos colhidos na horta 

Após a primeira colheita, recomendamos que os alunos acompanhem o preparo dos alimentos 

para o consumo na cozinha da escola. Prepare os alunos para a entrada na cozinha com a higienização 

necessária. Organize-os em grupo para que preparem uma receita. Como se trata de alunos com cerca 

de 7 anos, é obrigatório o acompanhamento de um adulto no desenvolvimento da receita. Se achar 

oportuno, convide familiares que puderem comparecer para ajudar nesta etapa. 

Retome as fichas elaboradas na etapa 6, sobre as diferentes maneiras de consumo das horta-

liças (cruas, cozidas, refogadas, assadas, em saladas, sopas, suflês, bolinhos, etc.). Selecione uma re-

ceita simples que os alunos possam ajudar a preparar. Se possível, solicite ao cozinheiro da escola que 

converse com os alunos sobre o preparo de algum alimento. Após o preparo, proponha a exposição 

dos pratos e degustação conjunta.  

O objetivo desta etapa é utilizar nos cardápios os vegetais produzidos na horta, estimulando 

os alunos a consumi-los com maior frequência. 

Avaliação e finalização 

A avaliação deve ser contínua e formativa, de acordo com os objetivos previstos no projeto. 

Após a etapa final, organize uma roda de conversa com os alunos para que avaliem as experi-

ências obtidas com sua realização. Pergunte o que foi mais significativo, o que deu certo, o que não 

deu certo e o que poderia ter sido melhor. Peça que discorram sobre suas impressões e sensações. É 

importante recordar todo o processo vivido desde sua apresentação até o momento da conclusão, de 

modo que os alunos tomem consciência do que foi mobilizado em cada etapa. 

Como finalização, sugerimos a produção de dois desenhos em sala de aula: o primeiro, elabo-

rado em pequenos grupos, deve retratar a experiência do preparo do alimento; o segundo, elaborado 

coletivamente pela turma, deve ilustrar a experiência como um todo em uma grande folha de papel. 
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