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Título: A rotina escolar 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

O objetivo desta sequência didática é levar o aluno a perceber, na rotina escolar e no dia a 

dia, o tempo cronológico, isto é, o tempo organizado pelo calendário, pelas horas e que é possível de 

se representar por linhas do tempo. Reconhecer o processo de produção dos marcos da memória, 

por meio da história pessoal, auxilia no entendimento da passagem do tempo e a compreender que a 

organização do tempo é uma criação humana.   

Objetivos de aprendizagem  

• Reconhecer e identificar os marcos da memória, localizando-os em uma linha do tempo. 

• Comparar atividades rotineiras no ambiente doméstico e no espaço escolar. 

• Identificar marcos históricos da história pessoal.  

A produção dos marcos da memória: os lugares de memória (ruas, praças, escolas, monu-

mentos, museus etc.) – (EF03HI05) Identificar os marcos históricos do lugar em que vive e compre-

ender seus significados. 

Recursos e materiais necessários 

• Lousa e giz (ou quadro e caneta); 

• Folhas de papel sulfite em formato A4; 

• Canetas hidrocor e Lápis de cor. 

Desenvolvimento  

Aula 1 – Rotinas 

Duração: 40 minutos. 

Organização dos alunos: em fileiras.  

Inicie a aula organizando os alunos em fileiras e comente que o tema da aula são as ativida-

des rotineiras que as pessoas costumam realizar. Comece perguntando-lhes: O que é rotina? Ouça as 

respostas e, logo depois, consulte o significado do termo rotina em um dicionário e peça para um dos 

alunos fazer a leitura. Após isso, divida a lousa em três partes iguais e escreva em cada uma: manhã, 

tarde e noite. Pergunte aos estudantes: Quais são as atividades que normalmente vocês fazem pela 

manhã? Quais são as atividades que realizam à tarde? E, à noite, qual é a rotina? Espera-se que os 
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alunos citem atividades como acordar, tomar banho, preparar-se para ir à escola, almoçar, brincar, 

fazer a tarefa, jantar e dormir.  

Em seguida, oriente-os a fazerem um quadro com três partes em seus cadernos, seguindo o 

mesmo padrão da lousa, e peça-lhes que anotem seus horários nos períodos da manhã, tarde e 

noite. Faça coletivamente as comparações entre as informações deles, levando a turma a perceber 

que as pessoas têm horários diferentes para atividades diárias e que algumas são desenvolvidas no 

espaço doméstico e outras em espaços públicos. Além disso, pontue a existência de uma organização 

das tarefas que cada pessoa tem de cumprir no decorrer do dia, e que muitas vezes nossos compro-

missos dependem dos horários que temos de respeitar da escola, do trabalho, do ônibus etc. Peça 

aos estudantes que perguntem em casa sobre as rotinas das pessoas que moram com eles, registrem 

as informações e tragam os registros na aula seguinte.   

Aula 2 – Rotina escolar  

Duração: 40 minutos. 

Organização dos alunos: em duplas.  

Retome o tema da aula anterior e peça aos alunos para apresentarem e compararem os re-

sultados das pesquisas. A partir daí, pergunte: Como se organiza a rotina escolar? Como marcamos o 

tempo em nossa escola? Como dividimos as aulas e os horários de chegada, saída e recreio? Pergun-

te-lhes se existem outras datas importantes ou momentos em que atividades diferentes acontecem 

na escola. Qual a frequência dessas atividades? Estimule-os a pensar em datas comemorativas, ou 

feriados, e pergunte se a rotina e as regras desse dia são diferentes dos dias comuns.  

Em seguida, divida os estudantes em duplas para as quais devem ser entregues calendários. 

Peça-lhes que encontrem e marquem essas datas comemorativas no calendário, e observem quantas 

vezes elas se repetem.  

Na sequência, informe o dia em que se comemora a fundação do município em que se situa a 

escola, para que os alunos encontrem a data no calendário. Se possível, faça o mesmo com a data do 

aniversário da escola em que estudam; com isso, eles terão contato com a identificação de marcos 

da memória do lugar onde vivem. 

Seguindo no processo de identificação de marcos da memória, peça aos alunos que desen-

volvam em casa uma linha do tempo de suas vidas, com ajuda de seus familiares ou responsáveis. 

Para tanto, entregue-lhes ou peça que copiem no caderno o roteiro para suas produções. O aluno 

deve fazer entrevistas com adultos que o conheçam, procurando respostas às perguntas sugeridas. 

• Nascimento – é importante que o aluno cite o local e a data de seu nascimento, e que 
pergunte para os entrevistados o que aconteceu em suas vidas naquele dia.  

• Primeiro ano – deve perguntar para os adultos quais eram as atividades cotidianas dele 
nessa fase enquanto ainda bebê.  
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• Cinco anos – convívio com familiares e amigos, rotina escolar, locais preferidos e outras 
atividades comuns a essa idade podem ser registradas pelos próprios alunos.  

• Idade atual – peça-lhes que registrem as principais atividades realizadas em casa e na es-
cola nos dias atuais.  

Aula 3 – Os marcos de nossas vidas 

Duração: 40 minutos. 

Organização dos alunos: em círculo. 

Nesta aula, organize os alunos em um círculo e peça-lhes que cada um apresente aos colegas 

a linha do tempo de sua vida, destacando os marcos selecionados. Ao término das apresentações, 

compare com a turma os resultados. Quais foram os marcos mais destacados? 

Questione os alunos para que eles reflitam a respeito da importância de se reconhecer as da-

tas de aniversário. Identifique a periodicidade desses eventos e como eles marcam diferentes pontos 

de vista das pessoas que participam. Depois, amplie a discussão para a importância de se reconhecer 

a data de fundação do município. Identifique a periodicidade desses marcos da memória pessoal e 

local, elencando os elementos do município que são destacados nos momentos de celebração. 

 Para finalizar, promova uma reflexão sobre o tempo, tanto o tempo diário, da rotina, como o 

de vida, que foi organizado em ordem cronológica e com base nos marcos da memória.   

Aferição de aprendizagem  

Observar a participação e o envolvimento dos alunos em diferentes momentos do desenvol-

vimento das aulas faz parte do processo de aferição da aprendizagem. É importante que eles identi-

fiquem a rotina como forma de organização social do tempo e das atividades. Ao reconhecer seme-

lhanças e diferenças nas rotinas e identificar os marcos históricos, individuais e coletivos, o educando 

estará mostrando desenvoltura nas habilidades trabalhadas nesta sequência didática.  
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Sugestão de questões para observar o desenvolvimento de algumas habilida-

des enfocadas na sequência didática 

1. Como é sua rotina?  

No quadro a seguir há algumas atividades que geralmente são feitas ao longo de um dia. Observe e 
classifique as atividades de acordo com o período em que você as realiza. 

 

acordar brincar dormir 

estudar fazer a tarefa ficar em família 

jantar ir para a escola ouvir música 

tomar banho ler passear 

assistir TV almoçar lanchar 

 

MANHÃ TARDE NOITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2. O que você costuma fazer em casa é igual ao que faz na escola? Marque com um X as opções 
que apresentam atividades que você realiza somente em casa.  

 

 a) Ler e escrever 

 

 b) Tomar banho 

 

 c) Dormir 

 

 d) Comer 
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3. Imagine que haverá uma exposição sobre o aniversário do município e faça um desenho que 
represente a história dele.  

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que o aluno organize as atividades listadas de acordo com o período do dia em que 
elas costumam ser realizadas.  

2. Resposta pessoal. É provável que os alunos assinalem os itens b e c. 

3. Espera-se que o aluno identifique no desenho algum elemento característico do lugar onde vive, 
sobretudo se esse elemento costuma ser ressaltado nos momentos de celebração do aniversário 
do município. 


