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Título: Tempo de recordar 

Duração: 4 aulas 

Introdução 

Pensar sobre a passagem do tempo e sobre as mudanças e as permanências que podem ser 

percebidas a partir dessa experiência é fundamental para o estudo da História. Esta sequência tem 

como proposta auxiliar no reconhecimento da história da criança e de sua família, oferecendo cami-

nhos que permitam sua percepção como parte integrante de um grupo familiar e valorizando a me-

mória como elo entre o passado e o presente. 

Objetivos de aprendizagem 

• Comparar acontecimentos da vida cotidiana do passado e presente. 

• Perceber as mudanças e permanências no decorrer do tempo. 

• Reconhecer fatos da vida do aluno situados no tempo. 

• Promover atividades que permitam que o aluno se reconheça como parte de sua família. 

A noção do “Eu” e do “Outro”: comunidade, convivências e interações entre pessoas – (EF02HI03) 

Selecionar situações cotidianas que remetam à percepção de mudança, pertencimento e memória. 

As fontes: relatos orais, objetos, imagens (pinturas, fotografias, vídeos), músicas, escrita, tecnologia 

e inscrições nas paredes, ruas e espaços sociais – (EF02HI08) Compilar histórias da família e de conhe-

cidos registradas em diferentes fontes. (EF02HI09) Identificar objetos e documentos pessoais que re-

metam à própria experiência ou à da família e discutir as razões pelas quais alguns objetos são preser-

vados e outros são descartados. 

Recursos e materiais necessários  

• Lousa e giz (ou caneta de lousa), 

• Impressões da ficha de pesquisa, 

• Papel sulfite, 

• Lápis grafite, 

• Lápis de cor (e/ou giz de cera e/ou canetinhas), 

• Régua. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Conversando sobre a vida em família 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em fileiras 

Inicie a aula apresentando um aspecto importante relacionado ao tema desta sequência didá-

tica: a vida em família. Comente que os arranjos familiares são múltiplos, pois os vínculos familiares 

são compostos de laços afetivos. Dessa maneira, todas as diferentes formas de família devem ser res-

peitadas e acolhidas. Abra espaço para que cada aluno fale sobre a sua família, promovendo um am-

biente de aprendizagem que inclua as semelhanças e as diferenças. 

Aula 2 – Conhecendo a família do colega 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em duplas 

Após a conversa da primeira aula, solicite aos alunos que se dividam em duplas e oriente-os 

sobre a execução da atividade, de acordo com os passos a seguir. 

1. Distribua a todos: papel sulfite, lápis grafite e lápis de cor. 

2. Oriente-os a conversar por alguns minutos sobre suas famílias, descrevendo características como 
quantidade de integrantes (quantos são crianças, quantos são adultos), locais aos quais costumam 
ir para passear, etc. 

3. Solicite a cada aluno que desenhe a família de seu parceiro de dupla. 

4. Por fim, eles devem identificar a folha em que fizeram seu desenho com o nome do colega (Família 
do aluno ‘x’).  

Se houver tempo, assim que finalizarem a atividade, organize os alunos sentados em roda para 

que possam apresentar rapidamente os seus trabalhos. Neste momento, a ideia é que eles consigam 

visualizar semelhanças e diferenças entre suas famílias, além de ter um espaço para falar sobre a con-

vivência familiar.  

Antes de terminar a aula, repasse aos alunos as perguntas a seguir. Peça que copiem em seus 

cadernos, deixando linhas para anotar as respostas de um dos adultos de sua família, trazendo-as na 

aula seguinte.  

• Identificação do entrevistado: 

• Grau de parentesco: 
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1. Quando você era criança: 

a) De qual brincadeira você mais gostava? 

b) De qual esporte você mais gostava? 

c) Onde você gostava de passear? 

d) Com quem passeava? 

 

Aula 3 – Resultado da entrevista 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em círculo 

Antes de iniciar a aula, organize a turma em círculo. Questione os alunos sobre a atividade que 

realizaram em casa. Peça a eles que comentem sobre a experiência de entrevistar alguém e o que foi 

mais relevante.  

Se possível, promova a leitura de todas respostas obtidas por eles, para que seja possível dis-

cutir os pontos levantados (brincadeiras, locais de passeio, esportes, etc.). A leitura deve ser realizada 

de acordo com a ordem da roda de conversa.  

Para que reconheçam mudanças e permanências, durante a conversa reforce que até mesmo 

as brincadeiras, os esportes e os passeios mudam com a passagem do tempo. Após a leitura e a con-

versa dirigidas, peça aos alunos que respondam em seus cadernos às perguntas da entrevista, estabe-

lecendo uma conexão entre o passado e o presente. 

Aula 4 – Atividades de antigamente e de hoje 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em fileiras 

Na aula anterior, os alunos leram o resultado de suas entrevistas e também registraram no 

caderno as suas respostas. A etapa executada nesta aula servirá para integrar as duas atividades das 

aulas anteriores.  

Distribua folhas de papel sulfite para os alunos e, com o auxílio de uma régua e de um lápis, 

peça-lhes que a dividam ao meio com um traço vertical. Explique que, de um lado, devem representar 

atividades de antigamente apontadas nas entrevistas (brincadeiras, esportes, passeios) e, do outro, 

atividades atuais que eles próprios indicaram nas respostas em seu caderno.  

Cada aluno poderá escolher um dos aspectos apresentados nas perguntas, por exemplo: re-

presentar um esporte que o familiar indicou, de um lado, e um esporte de que o aluno gosta atual-

mente, de outro, podendo ser o mesmo se for uma tradição de família ou um gosto em comum. Dessa 
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forma, os alunos serão estimulados a estabelecer relações entre o passado e o presente, além de per-

ceber mudanças e permanências no decorrer do tempo. 

Ao final da atividade, peça aos alunos que apresentem seus trabalhos para os colegas, comen-

tando o que foi representado e o que motivou suas escolhas.  

Se possível, exponha os desenhos no mural da sala de aula. 

Aferição de aprendizagem 

Na aula 1, observe o envolvimento e a participação dos alunos durante a conversa sobre as 

famílias. É importante que haja respeito em relação às diferentes configurações familiares. Na aula 2, 

acompanhe-os no momento do desenho da família do colega e nas orientações da atividade a ser 

desenvolvida na aula seguinte. A aula 3 trabalha com relatos orais, resultado da atividade feita pelos 

alunos em casa. Nessa aula, observe se eles compreendem a importância de relatos orais para a apre-

ensão da história da família, assim como se entendem que, com base nesses relatos, é possível perce-

ber mudanças e permanências (exercitando a habilidade EF02HI09). Já a aula 4 desta sequência didá-

tica permitirá aos alunos que pratiquem a criatividade, representando um momento familiar do pas-

sado baseando-se na entrevista realizada.  

Sugestão de questões para observar o desenvolvimento de algumas habilida-

des enfocadas na sequência didática. 

1. Quais destas brincadeiras eram comuns entre as crianças de antigamente? Reflita sobre as res-
postas das entrevistas:  

 

 a) Peão. 
 

 b) Pipa. 
 

 c) Jogos de celular. 
 

 d) Brincadeiras de roda. 

2. Assinale com um X a resposta correta:  

 

 a) Ao conversar com os familiares, as crianças aprendem mais sobre sua história. 

 

 b) Os colegas da escola fazem parte do mesmo grupo familiar. 

 

 c) Todas as crianças têm famílias iguais. 
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Gabarito das questões 

1. a) Peão; b) Pipa; c) brincadeira de roda. 

2. a) Ao conversar com os familiares, as crianças aprendem mais sobre sua história. 


