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Título: Moradia, um espaço para o aprendizado 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Aprender sobre os diferentes tipos de moradia pode ajudar o aluno a compreender como os 

seres humanos organizam o espaço em que vivem e se relacionam com ele. Além disso, identificar as 

diferentes características e localizações de moradias fornece ferramentas para a reflexão sobre ele-

mentos que podem aproximar determinados grupos, formando comunidades. 

As atividades desta sequência vão contribuir para que os alunos reconheçam diferentes espa-

ços de moradia e de sociabilidade associados a noções temporais (antes, depois, agora). 

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar a moradia como espaço de identidade e de convívio familiar. 

• Conhecer características de diferentes tipos de moradia. 

• Perceber permanências e mudanças nas moradias no decorrer do tempo. 

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. 

O tempo como medida – (EF02HI06) Identificar e organizar, temporalmente, fatos da vida cotidiana, 

usando noções relacionadas ao tempo (antes, durante, ao mesmo tempo e depois). 

Recursos e materiais necessários  

• Computador/notebook, data show, internet ou cartolina e imagens de diferentes tipos de 
moradia pesquisadas em jornais e revistas; 

• Cópias impressas da ficha de pesquisa; 

• Folha de papel sulfite; 

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

Aula 1 – Diferentes moradias 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em fileiras 

Para iniciar as atividades, apresente o tema da sequência: diferentes tipos de moradias. Esti-

mule os alunos a se expressar perguntando o que já sabem sobre o tema. Questione-os sobre os tipos 

de moradia que conhecem e pergunte se moram em uma casa, apartamento, sobrado etc., e se a 

moradia é longe ou próxima da escola, entre outras questões que surgirem a partir do diálogo. 

Em seguida, com a ajuda de um projetor de imagens, apresente fotografias de moradias de 

lugares e tempos diferentes, como ocas, palafitas, casas de pau-a-pique, alvenaria, madeira, aparta-

mentos, sobrados, condomínios fechados, entre outros. Caso não seja possível apresentar as imagens 

por intermédio de um projetor, monte previamente um cartaz com imagens pesquisadas em jornais e 

revistas.  

Chame a atenção da turma para a diferença entre as moradias: estrutura, local onde são co-

muns, resistência, tamanho etc., evidenciando a relação dessas características com o contexto em que 

estão inseridas. A palafita, por exemplo, é comum em regiões onde há rios e são construídas sobre 

estacas de madeira. Os condomínios fechados, por outro lado, são construções típicas de áreas mais 

urbanizadas.  

Depois de apresentadas as imagens, pergunte aos alunos quais são mais comuns na região 

onde vivem e o que motivaria esse fato, por exemplo: prédios permitem muito aproveitamento do 

espaço, casas de madeira promovem conforto térmico, entre outras razões.  

Antes de finalizar a aula, distribua cópias impressas da ficha abaixo ou peça aos alunos que a 

copiem no caderno. Proponha a eles que façam perguntas em casa a um familiar em idade adulta, 

solicitando a ajuda dele também para responder às questões. Os alunos devem levar as respostas na 

aula seguinte. Atenção, não se esqueça de deixar linhas para as respostas serem transcritas! 

1. Você se lembra da casa em que morou na sua infância? 

2. Com qual material ela foi construída? Como ela era? Fale sobre suas principais características. 

3. E hoje, como é a sua casa? 
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Aula 2 – A sua moradia 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em círculo 

Inicie a aula organizando os alunos sentados em círculo. Peça a eles que leiam em voz alta as 

respostas da entrevista realizada em casa, que foi solicitada na aula anterior. A entrevista vai auxiliar 

na percepção de que as moradias se modificam ao longo do tempo.  

Após a leitura, pergunte a eles se já moraram em mais de um local, se a sua moradia atual já 

passou por alguma reforma e como está hoje. Dessa forma, será possível reforçar as noções de tempo, 

tais como antes, durante, ao mesmo tempo e depois.  

Depois que todos tiverem falado sobre suas moradias, peça a eles que digam o que sabem 

sobre a sua localização: o nome da rua, o bairro, a região etc. Essas questões vão ajudar o aluno a 

ampliar o seu olhar em relação às moradias, situando-as em seu entorno, além de estabelecer um elo 

com a próxima atividade, que será uma conversa sobre o prédio da escola e seu entorno.  

Aula 3 – O espaço da escola  

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em círculo 

A terceira etapa da sequência será de reconhecimento do espaço da escola e seu entorno.  

Escreva as questões abaixo na lousa: 

1. Com quais materiais a escola foi construída? 

2. Qual é o nome da rua da escola? 

3. Em que bairro ela fica? 

4. Você já observou se na rua da escola tem prédios ou casas? 

Com os alunos sentados em círculo, leia as perguntas e estimule-os a responder o que sabem. 

Deixe que se manifestem livremente, mas recomende que respeitem a vez do colega falar. 

Em seguida, disponibilize folhas de papel sulfite e lápis de cor para os alunos. Depois, peça que 

elaborem sua representação da escola e de seu entorno: o que costuma lhes chamar a atenção, do 

que eles mais gostam, quais as cores e formas características desses locais, etc.  

Por fim, ajude-os a expor os desenhos no mural da sala de aula. 
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Aferição de aprendizagem 

As atividades sugeridas na sequência têm o objetivo de favorecer a reflexão dos alunos a res-

peito dos diferentes tipos de moradia e de sociabilidade, associados a noções temporais: antes, depois, 

agora (EF02HI06).  

Inicialmente, serão levantados os conhecimentos prévios dos alunos sobre diferentes tipos de 

moradia. Isso será feito a partir da experiência do aluno, levando-os a refletir sobre o lugar onde mo-

ram. Por meio de estímulos visuais, os alunos serão incentivados a refletir sobre sua moradia e como 

ela pode ter passado por transformações ao longo do tempo.  

Proponha aos alunos também que façam uma entrevista. Estimule-os a fazer essa tarefa sali-

entando a importância dos relatos orais como uma forma de conhecer nossa história e de nossa famí-

lia. Para finalizar a sequência, peça a eles que façam uma atividade síntese para que cada um repre-

sente a escola e seu entorno. Dessa forma, perceba as construções e suas funções. Observar o envol-

vimento dos alunos nas aulas faz parte do processo de aferição de aprendizagem. 

Sugestão de questões para aferir o desenvolvimento de algumas habilidades 

enfocadas na sequência didática 

1. Qual das alternativas abaixo é parte de uma moradia? 

 

 a) Sobrado. 
 

 b) Prédio. 
 

 c) Cômodo. 
 

 d) Casa. 

2. Assinale somente a resposta certa: 

 

 a) As moradias de hoje não se modificaram em nada em relação às do passado. 
 

 b) Existem diferentes tipos de moradias, de acordo com o local, o clima etc. 
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Gabarito das questões 

1. c) Cômodo. 

2. b) Existem diferentes tipos de moradias, de acordo com o local, o clima etc. 


