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HISTÓRIA 

 

Unidade temática: As pessoas e os grupos que compõem a cidade e o município. 

Objetos de conhecimento: O “Eu”, o “Outro” e os diferentes grupos sociais e étnicos que compõem 

as cidades: os desafios sociais, culturais e ambientais do lugar onde vive. 

 

Ruas de ontem e ruas de hoje 

 

Os espaços que os seres humanos constroem também contam histórias. Quem nasceu e viveu toda 

a vida na mesma rua pode notar as mudanças ocorridas nesse intervalo de tempo. Também pode 

perceber se alguns prédios, a iluminação ou o calçamento da rua foram modificados. O mesmo 

pode acontecer em ruas, praças ou avenidas por onde você passa com frequência. 

Até cerca de 100 anos atrás, as ruas não eram asfaltadas, e somente aquelas consideradas mais 

importantes tinham calçamento. 

Em alguns lugares, as ruas eram revestidas de pedra. Em outros, era comum o uso de seixos 

rolados (pedras arredondadas). A escolha do calçamento depende do material disponível nas 

proximidades. 

 
O nome das ruas 

No Brasil, existem ruas, praças, avenidas, largos, túneis e pontes que têm nome de personalidades 

do cenário político, religioso, científico e artístico, como Getúlio Vargas, José de Anchieta, padre 

Feijó, Santos Dumont, Castro Alves, Elis Regina. 

Há também nomes de ruas que estão ligados a datas históricas, como Sete de Setembro, Quinze 

de Novembro, Treze de Maio e nomes de acontecimentos ou fatos como, por exemplo, Praça da 

República, Rua da Abolição, Ladeira da Constituição etc. 

 

Muitos desses nomes se repetem em várias cidades do Brasil, pois homenageiam pessoas, 

acontecimentos ou datas importantes para a história do país. Outros nomes, ligados a personagens 

e acontecimentos locais, existem apenas em alguns bairros, algumas cidades ou alguns municípios. 

Fonte: https://www.sohistoria.com.br/ef1/organizacoes/p2.php | Acesso em 26/05/2020 
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Após a leitura e compreensão do texto, realize as atividades: 

 

1- Sobre sua rua, responda: 

a) Nome:  

  

b) Sua rua tem, em sua maioria, casas ou prédios?   

c) Sua rua é asfaltada ou não?   

d) Há quanto tempo você mora nessa rua?   

 

 

2- Converse com seu responsável e responda a pergunta a seguir: 

Em sua cidade, você conhece alguma rua que tenha nome de uma pessoa importante para 

a história ou alguma data comemorativa? Se sim, qual? 

  

  

 

 

3- Se você pudesse nomear uma rua com o nome de alguma personalidade ou alguma data 

comemorativa, qual seria? 

Desenhe como a placa da rua mostrada no texto. 

 

 


