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O que é que tem no seu caminho? Tem gente, 

tem ladeira, tem buzina? Padaria e jornaleiro 
na esquina? Este livro incentiva  
a criança a observar e se divertir durante o 
seu caminho diário.
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Este material fornece orientações gerais para aulas de 
outros componentes ou áreas do conhecimento para a uti-
lização de temas e conteúdos presentes na obra, visando 
a abordagem interdisciplinar, que enriquece o trabalho e a 
compreensão dos conceitos discutidos. 

Atividade de Geografia

NOSSOS CAMINHOS NA CIDADE

Faça um levantamento dos endereços de todos os alunos 
da classe e, usando um mapa da cidade (pode ser um mapa 
on-line ou um mapa impresso), sinalize com um ícone o lu-
gar onde mora cada um. Traga o mapa para a classe e ajude 
a turma a entender um pouco como ele funciona, ajudando-
-os a localizar sua casa. Quem mora perto de quem? Quem 
mora mais perto da escola? Quem mora mais longe? 

Atividades de Arte

MAPA DO MEU CAMINHO ATÉ A ESCOLA

Proponha aos alunos que desenhem seu percurso em 
uma folha de cartolina ou A3, como se quisessem ensinar 
o caminho da sua casa para a escola a algum de seus co-
legas. Deixe que acrescentem os detalhes que quiserem. 
Organize uma exposição com os “mapas”. 

AQUARELA E IMAGINAÇÃO

Caso seja viável, ouça com a turma a canção Aquare-
la, de Toquinho, e chame a atenção para como a música 
nos convida a fazer percursos longos pelo mundo usando 
apenas papel e tintas coloridas. Depois, se houver dispo-
nibilidade, ofereça tinta (se possível, aquarela, podendo 
também ser guache), pincéis e papel para que as crianças 
possam realizar seus próprios percursos pela imaginação.

Se possível, pesquise na biblioteca da sua escola ou 
da sua cidade outros títulos que tratem do tema "diversão 
e aventura".


