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Título: As moradias ao longo da história 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

As primeiras moradias remontam à pré-história, quando os seres humanos passaram a ter uma 

habitação fixa e a criar animais e dominar a agricultura. Ter um local fixo para morar alterou não ape-

nas o modo de vida desses grupos humanos, mas também a relação com a natureza. A proposta desta 

sequência é promover atividades que auxiliem o aluno a perceber que as moradias se modificaram ao 

longo da história, transformando, com elas, o espaço ao seu redor. 

Objetivos de aprendizagem  

• Identificar diferentes tipos de moradia, de acordo com o contexto histórico. 

• Compreender a diferença entre os conceitos de nômade e de sedentário. 

• Perceber a alteração no espaço a partir das construções de moradias. 

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 coti-

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

Recursos e materiais necessários 

• Folhas de papel sulfite; 

• Lápis de cor; 

• Fita adesiva; 

• Lápis grafite; 

• Borracha; 

• Massinha de modelar. 

Desenvolvimento  

Aula 1 – O que são moradias? 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: dois grandes grupos 
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Nesta aula os alunos vão refletir sobre as primeiras moradias humanas e como elas modifica-

ram o modo de vida dos seres humanos e sua relação com a natureza. Ao iniciar a aula, procure sondar 

o conhecimento prévio dos alunos com algumas questões, como: 

1. Você sabe o que é moradia? 

2. Com que tipo de material elas podem ser construídas? 

3. Será que elas sempre foram da forma como a gente conhece hoje? 

Deixe que se expressem livremente, compartilhando suas impressões com os colegas. Escla-

reça que, antes de dominarem a agricultura e começarem a criar os animais, os seres humanos não 

tinham uma casa fixa para morar e dependiam da caça e da coleta de frutos. Eles eram chamados de 

nômades, ou seja, não possuíam moradia fixa.  

Instigue uma reflexão que permeie os objetivos de uma moradia naquele tempo: Como será 

que esses seres humanos se protegiam dos fenômenos da natureza (frio, chuva, sol intenso)? Como 

será que faziam quando precisavam se proteger dos animais ou descansar? Deixe que levantem hipó-

teses, contudo, comente que esses primeiros grupos humanos se abrigavam em cavernas ou tendas 

feitas de galhos ou copa de árvores e, como saíam em busca de alimentos, essas moradias não eram 

fixas, eles estavam sempre em busca de novos lugares com mais oferta de comida. 

Mais tarde, quando dominaram a agricultura e passaram a criar animais, já não era necessário 

sair em busca de alimento, então os grupos humanos se fixaram em um lugar e construíram suas mo-

radias, tornando-se sedentários. Assim, as casas passaram a ser construídas a partir de diversos mate-

riais que foram sendo escolhidos por serem cada vez mais resistentes.  

Atualmente, encontramos moradias construídas com os mais diferentes materiais. Em meio 

ao espaço das cidades pode-se perceber em uma mesma região: prédios, sobrados, casas de alvenaria, 

de madeira, além de condomínios fechados. Por outro lado, é possível verificar uma severa diminuição 

da área verde. Essas modificações nos espaços são muito diferentes da época em que os primeiros 

grupos humanos viveram nas cavernas. É possível que muitos alunos consigam notar a falta de espaços 

verdes nas grandes e pequenas cidades, com áreas delimitadas. Peça que imaginem se era dessa forma 

no período dos primeiros grupos humanos e deixe que falem livremente. 

A partir dessa conversa inicial, divida a turma em dois grandes grupos. Se achar conveniente, 

organize os grupos a partir das fileiras da sala, separando-os em dois grupos: o do centro para esquerda 

e o do centro para a direita. Ao primeiro grupo, peça que produzam desenhos retratando os primeiros 

grupos humanos nômades, aqueles sem moradia fixa. Para o segundo grupo, peça que desenhem uma 

moradia atual (casa de madeira, de alvenaria, prédios). A proposta é que o desenho seja individual, 

somente a escolha do tema envolverá o grupo.  

Peça aos alunos que vão representar os grupos nômades que retratem os tipos de abrigo: ca-

verna, copa de árvores, galhos, e os que vão desenhar as habitações mais atuais, os prédios, sobrados, 
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casas de alvenaria, de madeira ou condomínios fechados. A atividade vai auxiliar na percepção da pas-

sagem do tempo e na alteração nos tipos de moradia e, consequentemente, no espaço.  

Para finalizar, peça aos alunos que mostrem seus desenhos aos colegas, compartilhando suas 

ideias e estabelecendo conexões entre os desenhos. Guarde os desenhos, que serão expostos junto 

com a produção da próxima aula. 

Aula 2 – Muitas moradias 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em grupos de quatro a cinco  

Esta aula será reservada para a construção de diferentes moradias com massinha de modelar, 

uma forma concreta e lúdica de associar os conhecimentos compartilhados na aula anterior.  

Retome as interações da aula anterior, falando sobre os abrigos utilizados pelos grupos nôma-

des e os tipos de moradia que surgiram após a sedentarização. Organize os alunos em grupos de quatro 

a cinco integrantes e peça que combinem um tipo de moradia para representarem com massinha. Eles 

podem fazer tanto moradias atuais como moradias do passado, como as cavernas dos grupos nôma-

des. Se achar que as representações podem ficar repetitivas, faça um sorteio. Ressalte que o objetivo 

é mostrar que ao longo da história as moradias se modificaram e, por isso, cada equipe ficará respon-

sável por um tipo.  

Após a organização do grupo e do planejamento da composição, disponibilize diversas cores 

de massinha para que os alunos possam iniciar a produção. Assim que eles terminarem, as equipes 

devem apresentar suas construções, falando sobre o tipo de moradia que representaram, se era uma 

moradia própria dos grupos nômades ou dos sedentários e se ela é comum ainda nos dias de hoje. 

Para valorizar o trabalho feito para a turma, exponha os trabalhos, organizando-os de forma 

cronológica. Lembre-se de expor também os desenhos feitos na aula anterior. Você, professor, e os 

próprios alunos poderão convidar os colegas de outras turmas para visitá-la, dando visibilidade aos 

trabalhos realizados em sala. 

Aferição de aprendizagem  

No processo de aferição de aprendizagem dessa sequência, verifique se todos os alunos con-

seguem identificar a historicidade das moradias, com os primeiros seres humanos nômades e a seden-

tarização ao longo do tempo. Essas questões são discutidas durante as duas aulas, observe se os alunos 

reconhecem as diferentes formas de habitar e viver. Pode-se fazer a aferição da aprendizagem por 

meio do trabalho em grupo, da construção de uma moradia de forma coletiva, além da avaliação de 

suas produções. 
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Sugestão de questões para observar o desenvolvimento de algumas habilida-

des enfocadas na sequência didática 

 

1. Qual das respostas abaixo não representa um tipo de moradia fixa? 

a) Caverna  

b) Sobrados 

c) Casas de madeira 

d) Prédios 

 

2. Ao construir moradias, o ambiente fica do mesmo jeito? Explique. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Gabarito das questões 

1. A 

2. Resposta pessoal. Espera-se que os alunos falem sobre as alterações no espaço natural ao se cons-
truir uma nova moradia. Respostas possíveis: Não, pois é preciso derrubar árvores. A paisagem 
muda, pois fica cheia de casas e prédios. 


