
HISTORIA/GEOGRAFIA 

Minha casa, sua casa, nossa casa: trabalhando os tipos de moradias.  

 

              

1ª Atividade: Registre, no caderno, os tipos de moradias apresentadas na historinha.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

As pessoas precisam de um lugar onde possam comer, tomar banho, dormir, brincar etc. 

 Esse lugar é a casa onde moramos. A casa também é chamada de residência ou lar. 

Todas as pessoas precisam de uma moradia, que pode ser construída com diferentes 

materiais: tijolos e cimento, madeira, barro amassado etc. 

 Todas as pessoas têm direito a uma moradia! No entanto, há pessoas que não têm 

moradia e vivem em abrigos ou nas ruas. 

 

2ª Atividade: Desenhe a casa em que você mora. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

As casas não são todas iguais. Vejam alguns tipos de moradias:  

 

Oca: moradia dos índios. Feita de palha e varas. 

 

 

                                   

 Casa de taipa ou pau a pique: feita de ripas ou de varas cruzadas e 

barro. 

 

 

 

 Palafita: moradia feita de madeira, erguida do chão por madeiras 

fincadas nas beiras dos rios ou em lugares alagados. 

 

 



  Prédio de apartamento: abriga várias residências. Feito de bloco de 

concreto ou tijolo de barro, areia, cimento e outros materiais.  

 

 

Casa de alvenaria: feita de tijolo de barro ou de bloco de concreto, 

areia, cimento e outros materiais. A casa pode ser térrea, com um só 

andar, ou sobrado, com mais de um andar.  

 

 

 

Iglu: conhecido também como casa de neve é um abrigo construído 

com blocos de neve. 

 

 

 

3ª Atividade: Copie e preencha os espaços em branco com as palavras do quadro. 

 

 
casa – comemos – família - brincamos – dormimos 

 

 

a) Toda........................ precisa ter uma..................... para morar. 

b)A casa é o lugar onde ........................,tomamos banhos,..........................,.............................etc.. 

 

 4ª Atividade: Relacione corretamente os tipos de moradia: 

1. Tipo de construção na qual há muitas residências. 

2. Casa feita sobre estacas em lugares alagados. 

3. Tipo de moradia dos índios. 

4. Tipo de casa encontrada em lugares e em condições precárias. 

5.  Casa construída com cimento e tijolos. 

 

(.......) oca. 

(.......) casa de alvenaria. 

(........) barraco. 

(.......) palafitas. 

(.......)edifício de apartamentos.

 

Assim como as pessoas, os animais, também, procuram lugares onde possam se proteger 

da chuva, do sol, do frio e de outros animais. E onde também possam descansar e dormir. Assita 

o poema escrito por Regina Vilaça. 

                 

5ª Atividade: Pesquise e anote o nome e o tipo de moradia de outros animais que não foram 

citados no poema. 


