Universidade Estadual do Centro-Oeste
Reconhecida pelo Decreto Estadual nº 3.444, de 8 de agosto de 1997

I.

Dados de identificação:
Escola XXX
Ano letivo: 2018
2º ano do Ensino Fundamental
Disciplinas envolvidas: Português, Matemática, História, Geografia, Ciências, Artes
e Educação física
Período: do dia 19/11/2018 até o dia 23/11/2018
Responsáveis: Ieda Maria Demario Camilo, Laís Milena Oliveira, Kauane Harmuch,
Rosângela Pulga de Oliveira, Tatiane Lustosa Azevedo (estudantes do 2º ano de
Pedagogia – Unicentro – Guarapuava/PR-2018)
Porção da realidade e justificativa: Moradia. A porção da realidade foi escolhida
para articular com os conteúdos, a partir do inventário da realidade feito na
comunidade X.

II.

Objetivos:
 Identificar diferentes tipos de moradia;

III.



Socializar com os colegas;



Utilizar a linguagem para representar e comunicar ideias;



Expressar-se criativamente;



Explorar as possibilidades do movimento do corpo;



Expressar sensibilidade;



Pesquisar e explorar conceitos matemáticos e sensoriais;



Pesquisar e explorar a sua história e da sua família;

Disciplinas/conteúdos (dados definidos a partir da proposta de Rebouças):
2º bimestre

EIXO: geometria
Disciplina
Matemática

Conteúdos
Diferenciação
entre
sólidos
geométricos e figuras planas a partir
dos objetos e brinquedos; (utilização
dos blocos lógicos)
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EIXO: paisagens e diferentes tipos de moradias
Disciplina
Conteúdos
Geografia
Diferentes tipos de moradias e
paisagens rurais e urbanas.
EIXO: Artes Visuais e música
Disciplina
Artes

EIXO: escrita e leitura
Disciplina
Português

Conteúdos
Introdução a diferentes tipos de texto
(música).
Relatos pessoais d fatos vividos.
Leitura feita pelo professor, de
diferentes tipos de texto.
Leitura pela criança de forma
convencional de diferentes tipos de
texto.
Leitura e intervenção oral de textos
diversos, enfatizando a leitura

EIXO: A Criança e a História
Disciplina
História

EIXO: o ambiente dos animais
Disciplina
Ciências

IV.

Conteúdos
Composição bidimensional: desenho,
colagem e pintura;
Noção de intensidade, sons, forte e
fraco. E música popular canto.

Conteúdos
Conhecendo a sua própria história e
sua descendência.

Conteúdos
O meio ambiente a partir da moradia
de alguns animais

Encaminhamentos metodológicos:

1º dia 19/11/2018
13:00 – 13:40
A aula iniciará com as crianças sendo acolhidas e posicionadas em uma roda para
que se sentem a professora irá iniciar a sua fala dizendo que no dia de hoje será
trabalhado sobre as diferentes moradias, e contará para eles uma história de um livro,
utilizaremos palitoche como recurso de contação de história:
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CASA
Anna Claúdia Ramos

CONTAM QUE ANTIGAMENTE OS HOMENS MORAVAM EM CAVERNAS.
MAS OS TEMPOS MUDARAM, E HOJE EM DIA TEM CASA DE TANTOS JEITOS
DIFERENTES, NÃO É MESMO?
POR EXEMPLO, TEM GENTE QUE MORA EM EDIFÍCIO.
MAS TEM GENTE QUE MORA EM CASA DE VERDADE.
AÍ, A CASA PODE SER DE UM MONTE DE TIPOS.
PODE SER UMA CASA DE BARRO, DE ALVENARIA...
PODE SER UMA CASA PRÉ-FABRICADA, OU UMA CASA DE PAU A PIQUE.
QUEM SABE ATÉ UMA CASA DE MADEIRA, OU DE PEDRA, OU DE PALHA, TIPO
CHOUPANA.
TAMBÉM TEM AQUELA CASA QUE FICA NO TIJOLO, E NUNCA É TERMINADA.
SERÁ POR QUÊ?
E TEM AS CASAS DOS MORROS, ÀS VEZES BARRACOS BEM PEQUENOS.
EXISTEM AINDA AS CASAS IMPROVISADAS EMBAIXO DAS PONTES.
E A OCA DO ÍNDIO, O IGLU DOS ESQUIMÓS, O NINHO DOS PASSARINHOS.
TEM OS CASTELOS DOS PRÍNCIPES, E DAS PRINCESAS, DOS NOBRES E DOS
CAVALEIROS...
TEM A CASA MAL-ASSOMBRADA...
TEM A CASA DA VÓ E DO VÔ, E A CASA DO AMIGO.
DE UNS TEMPOS PRA CÁ, ALGUMAS CRIANÇAS PASSARAM A TER A CASA DO PAI
E A CASA DA MÃE.
E TAMBÉM EXISTE A CASA DE FINAL DE SEMANA: PODE SER A CASA DE PRAIA, OU
A CASA DA MONTANHA, OU O SÍTIO.
TEM GENTE QUE MUDA DE CASA O TEMPO TODO. SÃO PESSOAS QUE MORAM EM
HOTÉIS, PORQUE VIVEM VIAJANDO.
TEM GENTE QUE LEVA A CASA NAS COSTAS.
TEM GENTE QUE MORA EM BARCO. E AÍ, ELE FICA SENDO A CASA-BARCO.
TEM A CASA DE DENTRO DA GENTE.
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TEM A CASA ONDE MORAM AS PALAVRAS E AS HISTÓRIAS.
TEM CRIANÇA QUE MORA EM ORFANATO, OU EM UM LAR DE CARIDADE. E AÍ,
ESTA FICA SENDO A SUA CASA.
TEM OS COM-CASA E OS SEM-CASA, OS COM-TERRA E OS SEM-TERRA...
TEM GENTE QUE NÃO TEM CASA E MORA NA RUA.
AÍ, A RUA FICA SENDO A SUA CASA.
TUDO ISSO SEM CONTAR AS CASAS DOS BICHOS: DO JOÃO-DE-BARRO, DO
CARAMUJO, O CASULO DA BORBOLETA, O BURACO DA MINHOCA, DO TATU E
TANTOS OUTROS!
E A SUA CASA COMO É?
Após a contação, a professora questionará as crianças sobre como as suas casas,
quais os tipos de moradia do texto, se todas as pessoas possuem onde morar, em
seguida explicará que existem diferentes tipos de moradia, as do campo e as da cidade:

13:40 – 14:30
A professora questionará os alunos a onde eles moram é considerada área rural ou
urbana e as questões sobre a escola e o endereço dela irão explorar e anotar em seus
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cadernos. Posteriormente será mostrado algumas imagens do campo e da cidade, e será
disponibilizadas diversas revistas para recortes de diferentes paisagens sejam do campo
ou da cidade, as quais serão coladas em dois cartazes, o primeiro dos tipos de paisagens
do campo e o segundo cartaz das paisagens da cidade.
Ao término da atividade, as crianças juntamente com a professora, analisarão os
cartazes e elencarão quais aspectos econômicos e sociais levaram as pessoas a
modificarem ou não a paisagem? Por quê? O que se produz no campo? E na cidade?
Alguém mora ou tem parentes na área rural?
14:30 – 14: 40
As crianças assistir ao vídeo curto do
14:40 – 15:00
Formando a centopéia as crianças serão levadas para ir ao banheiro lavar as mãos
e para pegarem o lanche. Após o lanche as crianças deverão raspar os restos de comida
dos pratos.
15:00 – 15:15
Recreio livre.
15:15 – 15:30
As crianças formarão fila para entrar na sala e pegar suas escovas de dente. O
professor formará a centopéia novamente para levar as crianças para fazer a escovação
na pia dos banheiros e voltará para a sala.
15:30 – 16:00
Será explicada a diferença entre os sólidos geométricos (possuem dimensão, ou
seja, é possível perceber que os sólidos têm profundidade, largura, como por exemplo o
cone, a pirâmide e o cubo) e as figuras planas (são retas e sem dimensões, tais como, o
triângulo, círculo, retângulo e quadrado), além de ser mostrada as figuras planas e os
sólidos geométricos para as crianças por meio dos blocos lógicos, para que todas elas
possam manusear o material. Após esse momento, as crianças serão questionadas sobre
estão as formas na casa deles, seja nos cômodos ou nos móveis. Em seguida, será
distribuído um ‘‘pacotinho’’ com todas as formas geométricas planas em grande
quantidade para que as crianças construam diferentes modelos de casa, que serão
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socializadas em uma roda para que todos percebam como cada um construiu sua
moradia.
Possibilidades de diferentes casas:

16:00 – 16:50
Será organizada a sala de aula em diferentes grupos para que as crianças joguem
jogos diversificados tais como: o jogo das casinhas, no qual, será trabalhado a
classificação, seriação e observação das diferentes formas geométricas que as
compõem, em outro grupo será jogado o jogo da trilha pedagógica das moradias, o
qual é composto por diferentes moradias de outros países, trazendo ao longo do
jogo informações e curiosidades sobre as mesmas, e também nessas moradias
será identificado alguns sólidos geométricos que possuem dimensões como largura
e profundidade, para que todos tenham a oportunidade de jogar será feito um
rodízio dos grupos a cada 25 minutos.
1: TRILHA PEDAGÓGICA DAS MORADIAS
2: JOGO DAS CASINHAS
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3: BLOCOS LÓGICOS

16:50 – 17:00
Depois dos jogos as crianças devem organizar a sala, arrumando as carteiras e
juntando os papéis do chão.
Para acalmar as crianças a professora dará massinha para elas brincarem,
primeiramente modelarem alguns modelos de moradias humanas e de animais ou então
criar desenhos com as formas geométricas trabalhadas ao longo da tarde.

2º dia 20/11/2018
13:00 – 13:30
A aula terá início com a organização de um círculo, que será organizado pela
professora. Na sequência será feita a chamada com os crachás com o nome das
crianças. A professora ergue o crachá e as crianças visualizam e cantam uma música com
o nome do colega.
Exemplo: “Maria que bom que você veio, o, o, o, que bom, que bom, que bom, que
você veio”, e assim até o término da chamada.
13:30 – 14:10
Depois a professora iniciará uma roda de conversa, a qual introduzirá a importância
do meio ambiente para a moradia de alguns animais, explicando onde alguns vivem em
um texto breve: “Onde vivem os animais”
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É interessante observar como as características de cada grupo de animais
influenciam no modo de construir suas casas. Vejam só…
A casa das aves são os ninhos, afinal, elas não precisam armazenar alimentos e
vivem livres na natureza. Eles servem basicamente para botar os ovos, chocar e alimentar
os filhotes.
Há os ninhos maiores, como os da cegonha e os menores, como os do beija-flor,
que faz um ninho com grama, folhas, flores e musgos. Apesar de bem pequenos são
resistentes, pois são feitos com fios de teia de aranha.
Outro pássaro que entende bem da construção de ninho é o João-de-barro. Como
o nome já diz, ele constrói o ninho com barro e tem formato de um forno. Para fazer uma
construção perfeita, o casal trabalha 18 dias para preparar o ninho.
No grupo dos répteis há diversos tipos de moradia: os que carregam a casa para
todo lugar, como as tartarugas, os que vivem em buracos subterrâneos, como algumas
espécies de lagarto e serpentes e também os que vivem em árvores como os camaleões.
O grupo dos mamíferos também não fica para trás no que se refere à habitação:
podemos encontrar desde os muito pequenos, como o rato, que vive nas frestas das
paredes ou em depósitos onde podem ficar escondidos, até as baleias, que vivem no mar.
Desse grupo também fazem parte três animais que vale a pena conhecer suas
moradias: o tatu - que vive embaixo da terra e constrói túneis profundos e para isso
procuram áreas com terra mole no meio da floresta; a topeira - que também constrói sua
casa embaixo da terra, mas formam galerias em profundidades diversas para facilitar a
locomoção e o castor – que vive perto de rios e lagos. Ele está sempre roendo árvores e,
com os galhos que caem, acaba formando diques, que funcionam como uma barragem
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para diminuir o fluxo da água, com isso as águas ficam mais tranquilas e torna-se um
local perfeito para construção da sua casa.
Entre os insetos, há muitos que servem de exemplo de organização na construção.
O cupim, por exemplo, constrói o cupinzeiro com cocô ou da mistura feita da madeira que
comem com sua saliva. Há cupinzeiros que parecem um edifício, podendo chegar até 7
metros de altura. A casa das formigas é o formigueiro, que, por fora parece muito
simples, mas se olharmos por dentro é bem complexa, com divisões que chama a
atenção pela perfeição. (https://www.smartkids.com.br/trabalho/moradia-dos-animais)
Moradia x Habitat
O habitat é o local que oferece as condições climáticas, físicas e alimentares ideais
para o desenvolvimento de uma determinada espécie.
Já as moradias representam realmente a casa de uma determinada espécie, como por
exemplo, as tocas e os ninhos, que vocês viram acima.
Curiosidade
O bicho-da-seda não precisa ir buscar na natureza a matéria-prima para construir
sua casa, pois ele usa a seda, que ele mesmo produz por uma glândula que fica na boca
e enrola o fio ao redor do corpo até virar o casulo.”.
Depois dessa conversa, as crianças irão desenhar, em uma folha sulfite, alguns
animais que vivem no meio ambiente. Conforme forem terminando, as atividades serão
colocadas no mural.
14:10 – 14:45
Após o término da atividade, a professora fará uma pequena reflexão, explicando
para elas a importância do ar, solo e água para a sobrevivência dos animais.
14:45 – 15:00
Depois dessa conversa as crianças serão levadas para o lanche, e, irão ao
banheiro.
15:00 – 15:15
Recreio
15:15 – 15:45
Retornando para a aula, a professora mostrará imagens da moradia de alguns
animais:
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Após a visualização, as crianças farão um breve texto sobre a importância dos
recursos naturais para a sobrevivência dos animais que moram em seus determinados
habitats.
15:45 – 15:55
Todos iram ler seus textos para a professora e colegas de sala.
15:55 – 16:25
Depois da leitura as crianças terão um tempo para organizar a sala, a professora
levará os alunos para um passeio no pátio da escola, para poder sentir o ar batendo nos
seus rostinhos, o solo que pisam e a importância de preservar a água sem gastos
excessivos.
16:25 – 16:45
As

crianças

voltam

para

sala,

e

a

professora

passará

um

https://www.youtube.com/watch?v=kDhNru6oCVE/conhecendoohabitatdosanimais.

vídeo:
Após

o vídeo terão tempo para levantar questões para a professora.
16:45 – 17:00
Enquanto arrumam suas mochilas para irem embora, as crianças são instruídas pela
professora a observarem os ninhos de animais no caminho de volta para a casa.

3º dia 21/11/2018
13:00 – 13:30
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A aula começará com as crianças sentando em suas carteiras, que estarão
dispostas em círculo. Em seguida será feita a chamada, cada criança pagarão um crachá
com o nome de um colega escrito em caixa alta, ele deverá ler o nome do colega e falar
se ele veio ou não, em seguida deverá colocar o crachá no cartaz de pregas. Em seguida
as crianças junto com a professora farão a contagem de quantas crianças vieram no total.
13:30 – 14:10
Será iniciada uma roda de conversa, será perguntado sobre o local no qual as
crianças moram, se é uma casa, prédio, etc. será perguntado sobre a cor da moradia, se
as crianças têm irmãos, se elas dividem o quarto com os irmãos, etc.
Depois dessa conversa, será colocada a parte da letra de uma música escrita em
papel bobina no quadro. Será explicado para as crianças que essa é a parte de uma
música chamada jornais da banda “nenhum de nós” e que elas tentarão fazer a leitura em
voz alta junto com a professora.
Jornais - Nenhum de Nós
Quantos filhos esperaram a chegada de seus pais
Tantos deles não vieram, não chegaram nunca
A calçada não é casa, não é lar não é nada
Nada mais do que um caminho que se passa
Tão estranho pra quem fica
Pra quem fica

As palavras no asfalto, nessa vida são tão duras
O carinho não consola, mas apenas alivia
A calçada não é cama, não é berço, não é nada
Nada mais nos faz humanos sem afeto
E o medo é um abraço tão distante de quem fica

Onde vai? Nós estamos de passagem
Onde vai? Onde a rua nos abriga
Onde vai? Estamos sempre de partida
Onde vai? Onde a rua nos abriga, desse frio
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As pessoas que se enrolam nos jornais não são mais notícia
Elas não esperam de um papel em duas cores mais que um pouco de calor
A calçada não é pai, não é mãe, não é nada
Nada mais do que um abrigo, um refúgio
Tão estranho pra quem passa
Pra quem passa
Após essa leitura, as crianças escutaram a música no rádio, depois será feita uma
leitura sensorial com as crianças sobre a letra da música, nessa leitura poderá ser
perguntado:
 Como você se sentiu ao escutar essa música?
 Essa música te lembra alguém?
 Você conhece algum lugar onde aconteça uma situação dessa?
 Você concorda com o que acontece na música?
 O que poderia ser feito se uma pessoa estivesse passando pela situação que
ocorre na música perto da sua escola?
 Você já se imaginou passando por essa situação?
Depois dessa leitura sensorial deverá ser feito a explicação sobre as pessoas que
moram na rua, que são homens, mulheres e crianças, deverá ser falado sobre a
dificuldade que passam como fome, frio, etc. Deverá ser mostrados fotos de moradores
de rua de outros estados além do nosso. EX:
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Frio pode ter causado morte de moradores de rua, em São Paulo 1
14:10– 14: 45
Depois do momento de reflexão será dada uma folha em branco para as crianças,
em uma mesa separada deixando recortes de jornais, revistas, palitos, lã, cola, etc. Será
proposto às crianças que desenhem algo sobre a música, e será explicado que elas
poderão utilizar tudo o que estiver na mesa de materiais.
14:45 – 15:00
As crianças serão levadas para lanchar, após o lanche as crianças deverão raspar
os restos de comida dos pratos.
15:00 – 15:15
Recreio livre.
15:15 – 15:45
As crianças copiarão no seu caderno o refrão da música que aprenderam:
Onde vai? Nós estamos de passagem
Onde vai? Onde a rua nos abriga
Onde vai? Estamos sempre de partida
Onde vai? Onde a rua nos abriga, desse frio
Depois escreverão uma frase sobre a música.
15:45 – 15:55
1

Disponível em:<http://www.osaopaulo.org.br/noticias/frio-pode-ter-causado-morte-de-moradores-de-ruaem-sao-paulo> Acesso em: 16/11/2018.
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As crianças junto com a professora iram organizar a sala, pois, passarão o resto do
dia na quadra. As carteiras deverão ser colocadas no lugar e as crianças deverão
procurar se há picotes de papel no chão, se houver deverão juntar, tudo isso para ajudar a
zeladora da sala.
15:55 – 16:25
As crianças farão o revezamento de bastões. Para essa brincadeira será preciso de
cabos de vassoura para cada criança, eles deverão ser cortados na altura em que as
crianças possam apoiar a mão.
O objetivo dessa brincadeira é estimular o trabalho em equipe, a organização, a
comunicação e a persistência.
Procedimento:
 Entrega-se um bastão para cada participante.
 Pede-se para que eles se organizem em círculos, segurando o bastão (em frente,
de pé, com as duas mãos).


Dá-se o seguinte comando: vocês ouvirão uma palma que será o comando de
mudança; a cada palma, vocês largarão o bastão que estão segurando e
segurarão o bastão do outro, da mesma forma que a inicial, até que vocês
retomem ao local de onde você saiu.

 O bastão deverá ser solto, completamente, e o participante deverá pegar com as
duas mãos o bastão do seu vizinho e assim sucessivamente, nessa ordem.
A professor deverá demonstrar como é feito e dar o tempo necessário para que as
crianças entendam, comece com grupos de três crianças, depois de um tempo ela pegam
o jeito e o grupo pode ir aumentando até todos estarem no mesmo círculo.
Vídeo da brincadeira:<https://www.youtube.com/watch?v=VOFKUclbbRU>
16:25 – 16:45
Vivência: "Auxílio mútuo"
Objetivo: Para reflexão da importância do próximo em nossa vida.
Material: Pirulito para cada participante.
Procedimento: Todos deverão estar em círculo e de pé. Será dado um pirulito para cada
participante, e os seguintes comandos: todos devem segurar o pirulito com a mão direita,
com o braço estendido. Não pode ser dobrado, apenas levado para a direita ou esquerda,
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mas sem dobrá-lo. A mão esquerda fica livre.
Primeiro solicita-se que desembrulhem o pirulito, já na posição correta (braço
estendido, segurando o pirulito e de pé, em círculo). Para isso, pode-se utilizar a mão
esquerda. O professor, recolherá os papéis e em seguida, dá a seguinte orientação: sem
sair do lugar em que estão, todos devem chupar o pirulito! Ele aguardará até que alguém
tenha a iniciativa de imaginar como executar esta tarefa, que só há uma: oferecer o
pirulito para a pessoa ao lado! Assim, automaticamente, os demais irão oferecer e todos
poderão chupar o pirulito, se isso não acontecer o professor deverá dar dicas até alguma
criança perceber que ela pode dar o pirulito para outra criança.
Encerra-se a dinâmica, cada um pode sentar e continuar chupando, se quiser, o
pirulito que lhe foi oferecido.
Abre-se então um espaço para a reflexão de quanto precisamos do outro para
chegar a algum objetivo e de que é ajudando ao a outro que seremos ajudados.
16:45 – 17:00
As crianças serão liberadas para brincar livremente na quadra, na hora da saída às
crianças farão fila e cantarão o refrão da música que aprenderam até o local de saída.

4º dia 23/11/2018
13:00 – 13:30
A aula começará com uma contação de história, utilizando o próprio livro para a
contação, as crianças estarão organizadas em circulo, realizando assim o acolhimento da
turma.
A família do Marcelo
(Ruth Rocha)
- A minha família é assim: tem meu pai que se chama João. Tem minha mãe que se
chama Laura. E tem minha irmã pequena, que se chama Aninha.
- Eu ainda tenho um avô que é pai do meu pai e um avô que é pai da minha mãe.
Eu tenho uma avó que é mãe da minha mãe e uma avó que é mãe do meu pai.
- Os irmãos do meu pai e da minha mãe são meus tios. E os maridos e as
mulheres deles também. Eu tenho uma porção de primos que são filhos dos meus tios. E
os primos dos meus pais também são meus primos.
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- Cada família é de um jeito. Às vezes, um casal se separa, às vezes, um dos pais
morre, às vezes, o avô ou a avó moram junto com os filhos; tem gente que tem muitos
filhos, como a família do Catapimba: os pais dele têm três filhos. Tem gente que tem um
filho só, ou tem dois.
- Olha só: o Catapimba tem dois irmãos. Um menino e uma menina. Então, eles
são três irmãos. E tem o pai e a mãe.
- A família do Caloca é diferente: o pai e a mãe são separados; o pai mora em outra
cidade e o Caloca não tem irmãos, mas tem um primo que mora com eles.
- A família da Terezinha tem a mãe e o marido dela. Que se chama Dorivau. O pai
da Terezinha morreu quando ela era pequena. A Terezinha tem dois irmãos: o Beto e o
Armandinho.
- Eu gosto muito quando meus avós, meus tios e meus primos vêm nos visitar. A
gente faz a maior farra!
- Todo mundo da minha casa acorda cedo. A gente toma café todos juntos. E a
gente janta todos juntos. Meu pai não vem almoçar em casa. Porque ele trabalha longe.
Minha mãe vem todos os dias porque ela trabalha mais perto.
- As crianças de noite, vão dormir antes dos grandes. Sempre meu pai me conta
uma história. Eu adoro histórias. Eu adoro livros: acho que é porque meu pai e minha mãe
vivem lendo.
- Todos na minha casa ajudam a fazer as coisas. Eu sempre faço a minha cama, eu
guardo as minhas roupas e os meus brinquedos, eu ponho a minha roupa suja para lavar,
eu boto e tiro a mesa do café. Quer dizer sempre não, mas quase sempre...
- Quando tem festa na minha casa, eu ajudo o meu pai e minha mãe. Às vezes a
nossa vizinha, dona Mariazinha, vem ajudar a gente também.
- E quando minha mãe ficou doente dona Mariazinha, que é a mãe do Catapimba,
me levou para dormir na casa dela. Ela é amiga da minha mãe. E eu sou amigos dos
filhos dela.
- Às vezes, é a gente que tem que cuidar dos pais. Quando eles ficam doentes ou
quando estão muito cansados.
13:30 – 14:45
Ao término da história a professora abrirá espaço para uma conversa com os
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alunos, sobre diferentes tipos de família, fazendo os alunos refletir, que cada pessoa um
tem uma história.
Após a conversa, as crianças realizarão um desenho de suas famílias, que serão
colocados em uma moldura.

14:45 – 15:00
As crianças serão levadas para lanchar, após o lanche as crianças deverão raspar
os restos de comida dos pratos.
15:00 – 15:15
Recreio livre.
15:15 – 17:00
Com o retorno do recreio, a professora irá pedir que os alunos coloquem a tarefa
de casa, que foi entregue no dia 05/11, a qual, continha duas atividades de pesquisa
sobre suas origens, com intuito que as crianças conheçam suas origens.
1. Com a ajuda de um adulto da sua família, reúna as informações a seguir
sobre seu pai, sua mãe, suas avós paternos e maternos, suas avós paternas
e maternas.
 Nome:
 Ano de nascimento:
 Local de nascimento:
 Tipo de trabalho que desenvolve ou desenvolveu:
 Está vivo?
2. Seus familiares têm fotografias, roupas, objetos, fotografias das moradias
deles, documentos, certidões de nascimento, das pessoas entrevistadas?
Se tiverem e puderem emprestá-las, leve-as para a aula.
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Com todas as entrevistas, com os diferentes materiais, e com a pintura das
famílias, feitos por eles, as crianças organizarão no saguão uma exposição contando tudo
o que aprenderam sobre seus antepassados e sua família, falando de como as coisas
eram feitas no passado e como elas são na atualidade. Relacionado assim o passado
com o presente, analisando como eram as casas, as cidades, as roupas, os diferentes
objetos e etc.
5º dia 23/11/2018
13:00 – 13:50
Faz uma roda em sala de aula; hoje, o tema de nossa aula será “As moradias têm
história” o que vocês têm em mente o que vamos estudar?
1. O que vocês sabem sobre as moradias em outros tempos?
2. Que tipo de moradias vocês observam no caminho de casa até a escola?
3. Vocês conhecem a história da casa onde vocês moram?
13:50 – 14:00
Após o diálogo será informado aos alunos, que as casas documentam a história do
seu tempo, da cultura do povo que as construiu. Observando-as, podemos, por exemplo,
conhecer a arquitetura da época (e a época que foram construídas pelo estilo da
arquitetura), os materiais que usavam, a maneira como eram divididas internamente, o
tamanho e a importância dos cômodos. Tudo isso conta muito dos costumes e da maneira
de ser e de viver das pessoas que viveram no tempo em que a casa foi construída.
14:00 – 15:00
Com o objetivo de conhecer as casas da época e que contam história, convide a
turma para fazer uma visita virtual à Fundação Casa do político, diplomata jurista
brasileiro

Rui

Barbosa, uma instituição pública federal, vinculada ao ministério da Cultura, por meio do
sítio “Fundação Casa de Rui Barbosa” disponível em: uma instituição pública federal,
vinculada ao ministério da Cultura, por meio do sítio “Fundação Casa de Rui Barbosa”
disponível em: <http://www.casaruibarbosa.gov.br/> (acesso em: 08 de novembro 2018.),
15:00 – 15:15
Intervalo para o descanso de 15 minutos;
15:15 – 15:15
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Cantar a música “A casa” de Vínicos de Morais:
Era uma casa muito engraçada
Não tinha teto, não tinha nada
Ninguém podia entrar nela não
Porque na casa não tinha chão
Ninguém podia dormir na rede
Porque na casa não tinha parede
Ninguém podia fazer pipi
Porque penico não tinha ali
Mas era feita com muito esmero
Na rua dos bobos, número zero
15:15 – 15:25
Questionar sobre para que serve cada cômoda da casa, qual parte da casa mais
gostam de ficar e não gostam e o porquê
15:25 – 15:40
Depois da resposta com as caixas de papelão, fitas, tintas, pinceis, tesouras,
panos, canetinhas (antes pedida) etc. eles irão construir uma casa de papelão onde eles
enfoquem mais no cômodo que eles colocaram como lugar que mais gostam, da maneira
que eles imaginam ou tentam assemelhar a sua própria casa, usando a imaginação e os
matériais que trouxeram
15:40 – 16:50
Pedir para que limpem a sala juntando papeis, colocando as carteiras no lugar, e
dizer para que deixem seu material confeccionado para expor na escola no roll de entrada
no dia seguinte.
Antes dos alunos irem para casa será entregue a ele um trabalho avaliativo, para
ser entregue para o dia 27/11 na terça-feira:

Aluno/aluna: _________________________________ Data: __/__/__
Valo:
Trabalho
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1- Coloque V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas: (0,2 cada)
(
(
(
(
(
(
(

) A zona urbana é formada pelo centro da cidade e os bairros.
) Na zona rural, uma casa fica distante da outra.
) Na zona rural tem grandes lojas.
) Eu estudo na zona rural.
) Os alimentos naturais como frutas verduras e legumes vem da zona urbana.
) Na zona rural o ar é poluído.
) Na zona urbana tem muita movimentação e trânsito.

Reescreva as frases falsas, do exercício anteriror, fazendo-as ficarem verdadeiras.
(0,5)

2- Aprendemos que a casa é o lugar onde as pessoas se abrigam e convivem, nossa
casa é dividida em partes chamadas cômodos. Observe a representação da casa
abaixo e responda.

a) Quantos cômodos a casa tem? --------------------------------------. (0,2)
b) Circule o cômodo da casa onde assistimos televisão?-------------------. (0,2)
c) Que material é feita a casa?------------------------------------. (0,2)
3- Construa uma paisagem contendo um tipo de moradia, utilizando para isso somente
os sólidos geométricos e as figuras planas. (1,0)
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4- . Leia o texto:
As pessoas que se enrolam nos jornais não são mais notícia
Elas não esperam de um papel em duas cores mais que um
pouco de calor
A calçada não é pai, não é mãe, não é nada
Nada mais do que um abrigo, um refúgio
Tão estranho pra quem passa
a) De quem o texto está falando? (10)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b) Escreva uma frase sobre a vida dessa pessoa: (10)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5- Desenhe no espaço abaixo a sua casa. (10)

V.

Avaliação (instrumentos e critérios):

Instrumentos
Trabalho escrito.

Trabalho
de
apresentação
pesquisa sobre a família.

Critérios
O trabalho escrito será entregue no
ultimo dia a semana, nele será
sobrado tudo o que foi visto na
semana
inteira,
será
cobrado
criatividade, raciocínio lógico, sendo
uma prova que faz o aluno pensar e
refletir sobre o conteúdo.
da O trabalho irá valer 20 pontos, que
será levado em conta os materiais e
das entrevistas que as crianças
trouxeram, da apresentação e da
exposição delas.
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Trabalho da construção da maquete

VI.

será realizada uma maquete com
diferentes moradias dos animais
no seu habitat, o trabalho irá valer
15 pontos, que será avaliado a
criatividade,e apresentação da
mesma.
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