
Esta é uma atividade lúdica para a confecção de 
caleidoscópios de papel a partir das percepções 
espaço temporais dos estudantes sobre a cidade 
atual e também a cidade desejada a partir da escala 
local do bairro onde moram.

Caracteriza-se pela interdisciplinaridade 
geografia, artes visuais e língua portuguesa ao 
desenvolver habilidades especificadas na Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) aos Anos Iniciais 
(1º ao 5º ano) do Ensino Fundamental.

Há um primeiro momento de trabalho individual de 
registros pela escrita e pelo desenho, um segundo em 
duplas de montagem e um terceiro em coletivo de 
compartilhamento e brincadeira. 

Esta é uma prática pedagógica de educação 
urbanística que incentiva e valoriza o imaginário e a 
criatividade infanto juvenis. por estudantes que se 
transformam em desbravadores do espaço urbano. 
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Esta proposta de educação urbanística é alinhada à BNCC 
referentes aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, sendo a 
geografia o componente principal. Dentre as diversas 
habilidades (listadas na páginas 3), se destacam duas a serem 
adquiridas pelos alunos:

●  1º ano
○Unidade temática: O sujeito e seu lugar no mundo
○Objeto de conhecimento: Situações de convívio em 
diferentes lugares
○Habilidades: (EF01GE03) Identificar e relatar semelhanças e 
diferenças de usos do espaço público (praças, parques) para 
o lazer e diferentes manifestações.
●  2º ano

○Unidade temática: Formas de representação e pensamento 
espacial
○Objeto de conhecimento: Localização, orientação e 

representação espacial
○Habilidades: (EF02GE08) Identificar e elaborar diferentes 

formas de representação (desenhos, mapas mentais, 
maquetes) para representar componentes da paisagem dos 
lugares de vivência.

Tal prática pedagógica também engloba o desenvolvimento de 
habilidades (listadas na páginas 4) dos componentes de artes 
visuais e língua portuguesa. Levando a uma aplicabilidade 
interdisciplinar e de associação conjunta dessas áreas do 
conhecimento na realização da atividade.

Além disso, é uma atividade que pode ser facilmente 
adaptável de acordo com o tempo disponível, o aprofundamento 
dos temas planejado pelo professor, interesse e ritmo dos alunos. 
Sua flexibilidade se estende a possibilidade de ser incorporada 
tanto nas aulas como em oficinas extraclasses. Pode se realizar 
dentro ou fora de uma sala de aula.

A confecção do caleidoscópio é um processo lúdico. Nesse 
sentido, incentiva e valoriza o imaginário e a criatividade dos 
estudantes, desde o momento inicial de elaboração dos 
componentes, pela escrita e desenho, até o momento final da 
brincadeira de desbravadores do espaço urbano. Além de 
estimular suas habilidades de coordenação motora fina e 
viso-manuais com o uso de materiais acessíveis e de baixo custo 
à escola.

As perguntas formuladas aos estudantes permeiam os 
conceitos de Espaço Público, Cidade e Meio Ambiente e 
Cidadania. Eles devem respondê-las de acordo com suas 
percepções sociotemporais dos bairros onde moram. Devem 
expressar livremente as aspectos que mais lhes chamam 
atenção, lhes incomodam, lhes agradam, que sentem 
necessidade e que desejam. Aspectos esses, dos mais variados 
temas como habitação, equipamentos públicos mobilidade, 
paisagem, saneamento, poluição, conforto ambiental, 
segurança,  lazer e diversão.

Esta atividade gerar reflexões sobre as dinâmicas locais onde 
estão inseridos ao conectar diferentes pontos de vista a partir 
do senso de pertencimento local, comunitário e cidadão de 
cada um dos participantes.

Nesse sentido, sua aplicação pode favorecer experiências de 
conexões entre membros do corpo docente, entre estudantes de 
diferentes turmas e faixas etárias dos Anos Iniciais. Como 
também de integração entre todos esses e o restante da 
comunidade escolar que existe para além dos muros do edifício 
da escola. O que pode levar à construção de uma consciência  
coletiva sobre a direito à cidade, reivindicações junto aos entes 
públicos e ações cidadãs a partir de intervenções urbanas nos 
arredores do edifício escola.
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ANO UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE 
CONHECIMENTO HABILIDADES

1º O sujeito e seu lugar no 
mundo

O modo de vida das crianças em 
diferentes lugares

(EF01GE01) Descrever características observadas de seus lugares de vivência (moradia, escola etc.) e identificar semelhanças e diferenças 
entre esses lugares.

1º O sujeito e seu lugar no 
mundo

Situações de convívio em 
diferentes lugares

(EF01GE03) Identificar e relatar semelhanças e diferenças de usos do espaço público (praças, parques) para o lazer e diferentes 
manifestações.

2º O sujeito e seu lugar no 
mundo

Convivência e interações entre 
pessoas na comunidade

(EF02GE02) Comparar costumes e tradições de diferentes populações inseridas no bairro ou comunidade em que vive, reconhecendo a 
importância do respeito às diferenças.

2º O sujeito e seu lugar no 
mundo

Riscos e cuidados nos meios de 
transporte e de comunicação

(EF02GE03) Comparar diferentes meios de transporte e de comunicação, indicando o seu papel na conexão entre lugares, e discutir os 
riscos para a vida e para o ambiente e seu uso responsável.

2º Conexões e escalas Experiências da comunidade no 
tempo e no espaço

(EF02GE04) Reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, nas relações com a natureza e no modo de viver de pessoas em diferentes 
lugares.

2º Conexões e escalas Mudanças e permanências (EF02GE05) Analisar mudanças e permanências, comparando imagens de um mesmo lugar em diferentes tempos.

2º Mundo do trabalho Tipos de trabalho em lugares e 
tempos diferentes (EF02GE06) Relacionar o dia e a noite a diferentes tipos de atividades sociais (horário escolar, comercial, sono etc.).

2º Formas de representação 
e pensamento espacial

Localização, orientação e 
representação espacial

(EF02GE08) Identificar e elaborar diferentes formas de representação (desenhos, mapas mentais, maquetes) para representar componentes 
da paisagem dos lugares de vivência.

2º Formas de representação 
e pensamento espacial

Localização, orientação e 
representação espacial

(EF02GE10) Aplicar princípios de localização e posição de objetos (referenciais espaciais, como frente e atrás, esquerda e direita, em cima e 
embaixo, dentro e fora) por meio de representações espaciais da sala de aula e da escola.

3º Conexões e escalas Paisagens naturais e antrópicas 
em transformação

(EF03GE04) Explicar como os processos naturais e históricos atuam na produção e na mudança das paisagens naturais e antrópicas nos 
seus lugares de vivência, comparando-os a outros lugares.

3º Natureza, ambientes e 
qualidade de vida Produção, circulação e consumo

(EF03GE08) Relacionar a produção de lixo doméstico ou da escola aos problemas causados pelo consumo excessivo e construir propostas 
para o consumo consciente, considerando a ampliação de hábitos de redução, reúso e reciclagem/ descarte de materiais consumidos em 
casa, na escola e/ou no entorno.

4º O sujeito e seu lugar no 
mundo Território e diversidade cultural

(EF04GE01) Selecionar, em seus lugares de vivência e em suas histórias familiares e/ou da comunidade, elementos de distintas culturas 
(indígenas, afro-brasileiras, de outras regiões do país, latino-americanas, europeias, asiáticas etc.), valorizando o que é próprio em cada 
uma delas e sua contribuição para a formação da cultura local, regional e brasileira.

4º Natureza, ambientes e 
qualidade de vida

Conservação e degradação da 
natureza

(EF04GE11) Identificar as características das paisagens naturais e antrópicas (relevo, cobertura vegetal, rios etc.) no ambiente em que vive, 
bem como a ação humana na conservação ou degradação dessas áreas.

5º Conexões e escalas Território, redes e urbanização (EF05GE03) Identificar as formas e funções das cidades e analisar as mudanças sociais, econômicas e ambientais provocadas pelo seu 
crescimento.

5º Natureza, ambientes e 
qualidade de vida Diferentes tipos de poluição (EF05GE11) Identificar e descrever problemas ambientais que ocorrem no entorno da escola e da residência (lixões, indústrias poluentes, 

destruição do patrimônio histórico etc.), propondo soluções (inclusive tecnológicas) para esses problemas.

5º Natureza, ambientes e 
qualidade de vida

Gestão pública da qualidade de 
vida

(EF05GE12) Identificar órgãos do poder público e canais de participação social responsáveis por buscar soluções para a melhoria da 
qualidade de vida (em áreas como meio ambiente, mobilidade, moradia e direito à cidade) e discutir as propostas implementadas por esses 
órgãos que afetam a comunidade em que vive.
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ANO UNIDADES 
TEMÁTICAS

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO HABILIDADES

1º; 2º; 3º; 4º; 5º Artes visuais Elementos da linguagem (EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.).

1º; 2º; 3º; 4º; 5º Artes visuais Materialidades (EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 
instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais.

1º; 2º; 3º; 4º; 5º Artes visuais Processos de criação (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da 
comunidade.

1º; 2º; 3º; 4º; 5º Artes visuais Processos de criação (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais.

ANO CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO HABILIDADES

1º Campo da vida 
cotidiana

Escrita (compartilhada e 
autônoma)

Escrita autônoma e 
compartilhada

(EF01LP17) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, listas, agendas, 
calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem e legendas para álbuns, fotos ou ilustrações 
(digitais ou impressos), dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/ finalidade do texto.

1º Campo da vida 
cotidiana

Análise linguística/ 
semiótica (Alfabetização)

Forma de composição do 
texto

(EF01LP20) Identificar e reproduzir, em listas, agendas, calendários, regras, avisos, convites, receitas, 
instruções de montagem e legendas para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou impressos), a formatação e 
diagramação específica de cada um desses gêneros.

1º; 2º; 3º; 4º; 5º Todos os campos de 
atuação

Produção de textos (escrita 
compartilhada e autônoma) Planejamento de texto

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação 
comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever 
para quê); a circulação (onde o texto vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, 
organização e forma do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for 
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os dados e as fontes 
pesquisadas.

1º; 2º; 3º; 4º; 5º Todos os campos de 
atuação Oralidade

Oralidade pública/ 
Intercâmbio conversacional 
em sala de aula

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupando-se em ser 
compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo 
adequado.

1º; 2º; 3º; 4º; 5º Todos os campos de 
atuação Oralidade Escuta atenta (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e 

solicitando esclarecimentos sempre que necessário.

1º; 2º; 3º; 4º; 5º Todos os campos de 
atuação Oralidade Características da 

conversação espontânea

(EF15LP11) Reconhecer características da conversação espontânea presencial, respeitando os turnos de fala, 
selecionando e utilizando, durante a conversação, formas de tratamento adequadas, de acordo com a 
situação e a posição do interlocutor.

1º; 2º; 3º; 4º; 5º Todos os campos de 
atuação Oralidade Relato oral/Registro formal 

e informal
(EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos comunicativos (solicitar 
informações, apresentar opiniões, informar, relatar experiências etc.).

1º; 2º; 3º; 4º; 5º Campo 
artístico-literário

Leitura/escuta 
(compartilhada e autônoma)

Formação do leitor 
literário/ Leitura 
multissemiótica

(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.

2º Campo das práticas de 
estudo e pesquisa

Escrita
(compartilhada e autônoma) Escrita autônoma (EF02LP23) Planejar e produzir, com certa autonomia, pequenos registros de observação de resultados de 

pesquisa, coerentes com um tema investigado.

3º, 4º, 5º Campo da vida pública Produção de textos (escrita 
compartilhada e autônoma) Escrita colaborativa

(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a situações vivenciadas na 
escola e/ou na comunidade, utilizando registro formal e estrutura adequada à argumentação, considerando 
a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

3º, 4º, 5º Campo das práticas de 
estudo e pesquisa Oralidade Escuta de textos orais (EF35LP18) Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos realizadas por colegas, formulando perguntas 

pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.
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Descrição da atividade
A atividade é dividida em três momentos. Cada 
estudante deve receber uma cópia das Folhas 1, 2, 3 e 
4 e realizar os seguintes passos sob do professor 
regente orientação e supervisão::

Momento I - individual (60 minutos)
1º Responder a pergunta “O QUE EU VEJO MAIS 

NO MEU BAIRRO?” escrevendo e desenhando na 
Folha 1;

2º Responder a pergunta “O QUE EU VEJO 
MENOS NO MEU BAIRRO?” escrevendo e 
desenhando na Folha 2;

3º Responder a pergunta “O QUE EU GOSTARIA 
DE VER MAIS NO MEU BAIRRO?” escrevendo e 
desenhando na Folha 3;

4º Responder a pergunta “O QUE EU GOSTARIA 
DE VER MENOS NO MEU BAIRRO?” escrevendo e 
desenhando na Folha 4;

5º Recortar os moldes das folhas 1, 2, 3 e 4 
delimitados pelos seus contornos indicados;

6º Dobrar as marcações indicadas por linhas 
pontilhadas nas folhas 1, 2, 3 e 4;

7º Colar as dobras da parte A unindo as Folhas 
1 e 2;

8º Colar as dobras da parte B unindo as Folhas 
3 e 4;

Momento II - duplas (30 minutos)
9º Dividir a turma em duplas; 
10º Colar as dobras das partes C, D, E e F para 

unir os moldes dos estudantes e formar o 
caleidoscópio.

Folha 1

A

D C

O QUE EU VEJO MAIS 
NO MEU BAIRRO?

A

EF

O QUE EU VEJO MENOS 
NO MEU BAIRRO?

B

C D

O QUE EU GOSTARIA DE VER 
MAIS NO MEU BAIRRO?

Folha 3

B

FE

O QUE EU GOSTARIA DE VER 
MENOS NO MEU BAIRRO?

Folha 2 Folha 4
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Descrição da atividade
Momento III - turma (40 minutos)
11º Explorar livremente os caleidoscópios 

confeccionados;
12º Discutir coletivamente com os estudantes a 

respeito de seus pontos de vista sobre sobre o 
bairro onde moram.

Objetivos e resultados pretendidos
● incentivar a reflexão dos estudantes sobre 

aspectos do bairro onde vivem;
● despertar o aprimoramento das habilidades 

psicomotoras através de trabalhos manuais com o 
uso livre da criatividade e ludicidade.

Inserção nas disciplinas  
Geografia, Artes Visuais e Língua Portuguesa

Séries recomendadas
1º ao 5º ano

Materiais necessários
● Cópias das Folhas 1, 2, 3 e 4 impressas 

preto&branco em papel sulfite no formato A4 para 
cada um dos alunos participantes;

● Tubos de cola branca;
● Tesouras sem pontas;
● Canetinhas hidrocor;
● Lápis de cor.

Vista lateral do caleidoscópio

Vista aérea do caleidoscópio
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FOLHA 1

A

D C

O QUE EU VEJO MAIS NO MEU BAIRRO?

A

E F

O QUE EU VEJO MENOS NO MEU BAIRRO?

FOLHA 2
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B

F E

O QUE EU GOSTARIA DE VER MENOS NO MEU 
BAIRRO?

A

E F

O QUE EU VEJO MENOS NO MEU BAIRRO?

FOLHA 4

B

C D

O QUE EU GOSTARIA DE VER MAIS NO MEU BAIRRO?

FOLHA 3
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Relato de caso

Esta proposta foi uma adaptação de uma atividade realizada em uma escola pública de ensino fundamental periférica. Foi 
desenvolvida satisfatoriamente com estudantes de 14 a 16 anos do 8º ano que apresentavam defasagem série/ano. Tal experiência  
fez parte de um trabalho final de graduação em arquitetura e urbanismo vinculado a um grupo universitário de pesquisa e extensão.

Foi fornecido a cada estudante duas folhas que em cada verso havia uma pergunta a ser respondida (escrevendo e/ ou 
desenhando) individualmente:

1.Como eu vejo o bairro onde moro?
2.Como os outros veem o bairro onde moro?
3.Como eu gostaria que fosse o bairro onde moro?
4.O que o bairro onde moro representa para mim?
As respostas mais frequentes à pergunta 1 caracterizam a cidade como perigosa pelo assaltos e assassinatos recorrentes. A 

consideram ainda populosa, desorganizada, suja, sem opções de lazer e sem policiamento. As respostas da pergunta 2 revelam a 
mesma impressão de um lugar perigoso e violento.Acrescentam que os moradores da cidade são vistos como de más influência e 
criminosos, mas ressaltam a existência de pessoas honestas e trabalhadoras.

As respostas da pergunta 3 revelam principalmente o desejo de um bairro mais limpo, seguro e tranquilo de se viver. Além de 
prefeitos que priorizem a honestidade e conclusão de obras públicas. Vislumbram um cinema, um skate park, eventos culturais e mais 
locais de lazer. O combate ao preconceito e o respeito às mulheres foram também recorrentes. As respostas da pergunta 4 
evidenciam que há muitos alunos que gostam de morar no bairro apesar da violência por morarem lá a maior parte da vida. Para 
outra parte dos alunos, a cidade é indiferente definindo sua representatividade apenas com a palavra “nada”.
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