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Título: Histórias de escolas no passado 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Esta sequência didática tem o objetivo de levar o aluno a entender algumas das característi-

cas das escolas do passado. Diferenciar as escolas de hoje das escolas de antigamente auxilia o aluno 

a compreender as transformações que ocorreram na sociedade ao longo do tempo.  

Objetivos de aprendizagem  

• Diferenciar as escolas atuais das escolas do passado.    

• Identificar marcos da memória para a percepção do passado.  

A produção dos marcos da memória: a cidade e o campo, aproximações e diferenças – 

(EF03HI08) Identificar modos de vida na cidade e no campo no presente, comparando-os com os do 

passado.  

A cidade e seus espaços: espaços públicos e espaços domésticos – (EF03HI09) Mapear os 

espaços públicos no lugar em que vive (ruas, praças, escolas, hospitais, prédios da Prefeitura e da 

Câmara de Vereadores etc.) e identificar suas funções.  

Recursos e materiais necessários 

• Lousa e giz (ou quadro e caneta); 

• Caneta esferográfica, lápis preto, lápis de cor; 

• Caderno e folhas de papel sulfite; 

• Giz de cera ou caneta hidrocor. 

Desenvolvimento  

Aula 1 – Como eram as escolas no passado? 

Duração: 40 minutos. 

Organização dos alunos: em fileiras. 

Inicie a aula comentando com os alunos que eles irão refletir sobre as escolas do passado, e 

para isso deverão realizar algumas entrevistas. Elabore com eles, então, um roteiro. Antes, inicie um 

breve debate partindo da pergunta: Como eram as escolas do passado? Anote na lousa as hipóteses 

que fornecerem, discriminando as semelhanças e diferenças que apontarem em relação à escola 

atual.  
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A partir dessas hipóteses, elabore com eles as perguntas que serão o roteiro da entrevista. 

Oriente-os a selecionar a pessoa a ser entrevistada, imaginando que as respostas que ela der servirão 

para confirmar ou não as hipóteses que foram levantadas. A pessoa entrevistada deve fornecer 

identificação (nome completo, idade, lugar onde estudou, nome da escola). Sugestão de roteiro: 

1. Como eram os uniformes? 

2. Como você ia para a escola? 

3. Como era o momento de entrada na escola? 

4. Como eram organizadas as carteiras na sala de aula? 

5. Quais eram as matérias estudadas? Qual era sua matéria favorita? 

6. Descreva seu professor.  

7. Como eram as aulas de Educação Física? 

8. Como eram os intervalos/recreios? E a hora da saída? 

9. Como eram os materiais escolares utilizados? 

10. Conte uma lembrança marcante do período da escola. 

Peça aos alunos que registrem todas as respostas no caderno.  

Para a aula seguinte, convide uma ou duas pessoas para serem entrevistadas pelos alunos na 

escola. Podem ser moradores do bairro ou funcionários da escola. Certifique-se de que se trata de 

pessoas falantes, dispostas a colaborar com a atividade. Se possível, realize uma entrevista prévia 

para confirmar. 

Caso haja possibilidade, convide duas pessoas com formações, idades e gêneros diferentes 

para enriquecer a atividade. 

Aula 2 – Outras escolas do passado 

Duração: 40 minutos. 

Organização dos alunos: em fileiras.  

Inicie a aula com a apresentação das entrevistas feitas em casa pelos alunos. Quais foram os 

pontos de aproximação e de distanciamento entre esses depoimentos? Com os alunos organizados 

em fileiras, traga a pessoa escolhida para ser entrevistada pela turma.  

No dia da atividade, oriente os estudantes a respeitar a vez de fala, tanto do entrevistado 

como dos colegas que estiverem perguntando. Não se esqueça de lhes solicitar atenção às histórias e 

aos detalhes: devem registrar no caderno esses momentos ou essas observações. 
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Caso considere pertinente, grave ou filme o depoimento do entrevistado desde que com a 

prévia autorização dele.  

Aula 3 – Registros de memórias 

Duração: 40 minutos. 

Organização dos alunos: em semicírculo.  

Nesta aula os alunos irão sistematizar as informações coletadas. O primeiro momento é o de 

debate. Retome as hipóteses levantadas na primeira aula e confira com eles, agora que obtiveram 

depoimento de pessoas que estudaram no passado, o que realmente mudou e o que permaneceu na 

realidade escolar. Destaque quem eram as pessoas que frequentavam a escola, onde ficava a escola 

do(s) entrevistado(s) e se o lugar influenciava as características da escola. Peça que enumerem as 

semelhanças e diferenças mais evidentes, após a fala do(s) entrevistado(s) da aula anterior. Pergunte 

se eles perceberam que regras, mesmo que diferentes, sempre existiram na escola. Relacione tal fato 

com a ideia de um local coletivo, onde várias pessoas convivem e obedecem regras de respeito 

mútuo.  

Por fim, ainda nesse processo de sistematização, entregue a cada aluno uma ou duas folhas 

de papel sulfite em formato A4 e peça-lhes que representem por meio da escrita e de desenhos os 

momentos ou detalhes que consideraram mais interessantes na fala do(s) entrevistado(s).  

Aferição de aprendizagem  

Observe a participação e o envolvimento dos alunos nos diferentes momentos das aulas. Os 

depoimentos serão as fontes para o trabalho histórico e, portanto, constituem um momento muito 

valioso para o desenvolvimento das aulas. Verifique o comportamento dos alunos, se respeitam os 

momentos de fala dos depoentes e dos colegas e se fazem perguntas pertinentes em relação ao 

tema. Além disso, é possível observar se o educando conseguiu expressar em sua produção as 

reflexões sobre as escolas do passado.  

Sugestão de questões para observar o desenvolvimento de algumas habilida-

des enfocadas na sequência didática 

1. No passado, as escolas eram diferentes das escolas dos dias atuais. Escreva uma diferença e 
uma semelhança entre as escolas de antigamente e as escolas atuais. 

2.  As regras sempre existiram nas escolas. Na sua opinião, por que existem regras? 
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Gabarito das questões 

1. Espera-se que o aluno registre diferenças na organização dos alunos, na sala de aula e nos 
materiais utilizados, por exemplo. E semelhanças como horários para a troca de aulas, intervalo, 
hora de entrada e saída, entre outros. 

2. Espera-se que o aluno associe o estabelecimento de regras à tentativa de organização das 
pessoas que convivem em ambientes coletivos, como a escola.  


