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HISTÓRIA 

 

Unidade temática: Transformações e permanências nas trajetórias dos grupos humanos. 

Objetos de conhecimento: O passado e o presente: a noção de permanência e as lentas 

transformações sociais e culturais. 

 

Se possível, acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=M3HDz4-665c 

 

Caso não seja possível, acompanhe a leitura: 

 

 

Vovô sentado com seu netinho, olhando a 

movimentação intensa do trânsito, conta a ele 

que há alguns anos atrás, nada era daquele 

jeito. Não havia tantos carros, prédios, as 

pessoas andavam de carroça... 

 

Ele começa a se recordar do seu tempo de 

criança, de como era tudo diferente, até mesmo 

aquela praça em que estavam. 

 

Então o vovô começa a cantar uma música: 

“Você não deve se lembrar, 

Mas acontece todo tempo... 

Nossas cidades a se transformar. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=M3HDz4-665c


 
 
 

 
Copyright 2020 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

 

 

Acompanhando o desenvolvimento... 

Onde não havia nada, agora passa uma rua 

Uma avenida, uma casa... 

 

 

Muitos vieram do campo 

Tentando se adaptar 

A estes novos trabalhos, 

Nas cidades a se modernizar. 

Um lugar abandonado, 

Onde ninguém brincava, 

Tem agora uma praça 

Muitas cidades a crescer 

Melhorando a condição 

Da nossa vida de montão 

 

Hospitais 

Melhores escolas 

Pra gente estudar... 

E podemos melhorar 

Fazer as coisas com mais consciência 

Preservar e educar e cultivar o bem!” 

 

Então, o neto percebe que é muito importante 

compreender as mudanças que aconteceram e 

acontecem em seu município, pois faz parte da 

história do lugar onde vive.  
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Após a leitura, realize as atividades: 

 

1- A música diz que mudanças acontecem a todo tempo ao nosso redor. Você já presenciou 

alguma mudança em sua casa, rua, bairro ou município relacionada a alguma melhoria? 

Se tiver dúvida, converse com seu responsável para refletirem juntos sobre isso. 

  

  

  

  

 

2- Pense sobre algumas melhorias que você poderia propor para sua escola, registre-as aqui 

e justifique com o porquê dessas escolhas. 

  

  

  

  

 

3- E em seu bairro, proponha através de alguma ilustração o que poderia ser melhorado em 

seu bairro. 
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4- Além das mudanças físicas observadas nos lugares ao longo dos anos, há também 

mudanças no comportamento das pessoas. Como gírias e brincadeiras.  

Uma brincadeira que existe há muitos anos e faz parte do nosso folclore é o pega-pega.  

Em alguns lugares as crianças criaram novas formas de brincar de pega-pega. E você? 

Quais formas de brincar de pega-pega conhece? 

  

  

  

  

  

 


