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Título: Trabalho, tecnologia e direitos humanos 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Nesta sequência didática, são estudados os diferentes tipos de trabalho, a cadeia de trabalho 

envolvida nos processos de produção e as diferenças entre o trabalho no campo e na cidade. Espera-

se também que o estudante reconheça alguns direitos e deveres frente à sociedade, assim como situ-

ações nas quais os direitos das pessoas estão sendo ou não respeitados.  

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar como diferentes profissões estão envolvidas na produção de objetos do cotidi-
ano. 

• Conhecer alguns trabalhos característicos da cidade e outros do campo. 

• Perceber como diferentes ferramentas modificam a forma de trabalho ao longo do tempo. 

• Identificar vantagens e desvantagens no uso da tecnologia nas formas de trabalho. 

• Reconhecer os direitos e deveres de um ser humano que vive em sociedade. 

Objetos de conhecimento 

• Matéria-prima e indústria 

• A produção dos marcos da memória: a cidade e o campo, aproximações e diferenças 

• A cidade e suas atividades: trabalho, cultura e lazer 

Habilidades 

• (EF03GE05) Identificar alimentos, minerais e outros produtos cultivados e extraídos da na-
tureza, comparando as atividades de trabalho em diferentes lugares. 

• (EF03HI08) Identificar modos de vida na cidade e no campo no presente, comparando-os 
com os do passado. 

• (EF03HI11) Identificar diferenças entre formas de trabalho realizadas na cidade e no 
campo, considerando também o uso da tecnologia nesses diferentes contextos. 

• (EF03HI12) Comparar as relações de trabalho e lazer do presente com as de outros tempos 
e espaços, analisando mudanças e permanências. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Importância das profissões na sociedade 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: individual e, posteriormente, em quatro grupos (número de membros depende do número 
total de estudantes em sala de aula). 

Recursos e/ou materiais necessários: livros ou material da internet sobre as etapas de produção de produtos diversos, 
bloco de anotações de papel pequeno, embalagem de café torrado e moído vazia, meia de algodão, pacote de goiabada 
vazio, caixa de sapatos vazia ou saco plástico escuro, lousa e giz de lousa, folhas de papel sulfite, lápis pretos e coloridos. 

Prepare previamente a caixa de sapatos ou o saco plástico com os objetos (bloco de anotações 

pequeno, embalagem de café torrado e moído vazia, meia de algodão, pacote de goiabada vazio). Nos 

20 minutos iniciais da aula, apresente alguns exemplos de relações entre objetos de nosso cotidiano e 

as profissões envolvidas em sua produção e comercialização. Por exemplo, para obter o plástico, é 

preciso extrair o petróleo, refiná-lo e, por fim, transformá-lo por meio de processos industriais; para 

se obter objetos de madeira, são necessários pessoas e equipamentos para cortar árvores, transportar 

a madeira e processá-la na indústria. Se possível, disponibilize para os estudantes livros e materiais da 

internet sobre o assunto, para que possam explorar livremente. Peça, então, para os estudantes que 

citem outras profissões que conhecem e anote-as na lousa, diferenciando se o trabalho costuma ocor-

rer na cidade ou no campo, se é um serviço de agricultura, transformação industrial dos produtos, 

extração de recursos naturais, comercialização ou prestação de serviços. 

Em um segundo momento, que deve durar cerca de 30 minutos, divida a classe em quatro 

grupos e peça para um membro de cada um deles que sorteie um objeto na caixa de sapatos ou no 

saco plástico. Cada grupo deve descrever, a partir do que já sabe e dos materiais à disposição para 

pesquisa em sala de aula, como esse objeto chega até nós e quais as profissões envolvidas ao longo 

desse processo (no caso das embalagens de alimentos vazias, eles não precisam descrever o processo 

de produção das embalagens, apenas do alimento). 

Os estudantes podem sintetizar as informações em um texto simples, revelando as etapas de 

produção do objeto selecionado e os diferentes profissionais nela envolvidos. Durante a atividade, 

acompanhe os grupos e ajude aqueles que tiverem dificuldades. Ao final, todos os grupos devem ler 

seus textos para a turma. 
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Aula 2 – Como a tecnologia afeta o trabalho 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: em local aberto, como o pátio da escola. 

Organização dos estudantes: em cinco grupos (número de membros depende do número total de estudantes na sala). 

Recursos e/ou materiais necessários: areia esterilizada, pedras pequenas, seis bacias médias, luvas, funil, peneira, cronô-
metro. 

Inicie a aula acompanhando os estudantes até um local aberto da escola, como o pátio, e peça 

a eles que se dividam em cinco grupos com a mesma quantidade de integrantes. Três grupos receberão 

um kit diferente para a atividade: (1) uma bacia média com areia e algumas pedras pequenas mistura-

das e uma bacia média vazia; (2) uma bacia média com areia e algumas pedras pequenas misturadas, 

uma bacia média vazia e um funil pequeno o suficiente para reter as pedras pequenas dentro dele; (3) 

uma bacia média com areia e algumas pedras pequenas misturadas, uma bacia média vazia e uma 

peneira de largura semelhante à da bacia (que permita a passagem da areia). Dois grupos somente 

observarão a atividade inicialmente. Todas as bacias devem conter a mesma quantidade de areia e de 

pedras pequenas. Este primeiro momento de organização deve durar cerca de 10 minutos. 

Verifique previamente se todos os estudantes podem manipular a areia e, se não for o caso, 

forneça as luvas antes de iniciar a atividade prática. O objetivo desta é que cada grupo separe as pedras 

pequenas da areia utilizando a bacia vazia. Para tal, os grupos poderão utilizar no processo de separa-

ção o que têm disponível em seu kit, ou seja: (1) as mãos; (2) o funil; (3) a peneira. Cada grupo terá 2 

minutos para tentar separar a maior quantidade possível de pedras manipulando um determinado kit. 

Use o cronômetro para contar o tempo. Após esse tempo, anote quantas pedrinhas foram separadas 

por cada grupo e peça aos estudantes que misturem novamente a areia com as pedras. Então, faça um 

esquema de rodízio, no qual os kits vão passar pelos grupos até que todos façam a separação utilizando 

os três kits disponíveis. Durante esta atividade, é bem provável que os estudantes derramem grãos de 

areia para fora da bacia; mas isso faz parte da própria dinâmica, pois ilustra as perdas relacionadas ao 

trabalho manual, que normalmente são maiores. Alerte os estudantes sobre isso. Disponibilize cerca 

de 20 minutos para essa parte da atividade. 

Finalizada a dinâmica, durante cerca de 20 minutos, discuta com os estudantes como foi tra-

balhar com os três kits. Provavelmente, eles vão relatar que utilizando o funil e a peneira conseguiram 

retirar as pedras de forma mais rápida e espalharam menos areia para fora. Comente que a invenção 

de ferramentas e máquinas pode facilitar o trabalho das pessoas, tornando-o mais eficiente. Isso inclui, 

muitas vezes, substituir as pessoas pelas máquinas. Comente que os dois tipos de trabalho (manual ou 

com o apoio de ferramentas tecnológicas) coexistem em diversas atividades e que a tendência histó-

rica é automatizar os processos o máximo possível, com o auxílio de tecnologias. No campo, por exem-

plo, a colheita e o plantio podem ser realizados tanto manualmente (geralmente, produção em menor 

escala) quanto com a utilização de máquinas (geralmente, produção em maior escala).  
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Amplie a discussão, apontando para a mudança na dinâmica de trabalho e a situação de de-

semprego decorrente da entrada da tecnologia em determinadas atividades, tópicos que podem ser 

relacionados com o número de pessoas que ficaram sem tarefa quando o funil ou a peneira foram 

usados na atividade. Pergunte aos estudantes como acham que o uso de máquinas e da tecnologia, de 

maneira geral, afeta as atividades e os empregos no campo (abordar o êxodo rural) e na cidade (em 

indústrias, principalmente).  

 

Aula 3 – Todos temos direitos e deveres 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: individual e, posteriormente, em grupos de três. 

Recursos e/ou materiais necessários: texto com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, folha de papel pardo com 
anotações, fita adesiva, lousa e giz de lousa, folhas de papel sulfite, lápis e canetas coloridos. 

Anote algumas situações de respeito e desrespeito aos direitos das pessoas para que os estu-

dantes avaliem. Seguem alguns exemplos: 

1. A escola não disponibilizou rampas para a passagem de usuários de cadeira de rodas. 

2. A prefeitura instalou semáforos sonoros de pedestres para pessoas com deficiência visual. 

3. Você passou na frente de outras pessoas que estavam aguardando na fila de atendimento 

do hospital. 

4. Você não ocupou o assento reservado do ônibus para permitir que uma mulher grávida se 

sentasse nele. 

5. Você e seus amigos riram de um colega na sala de aula. 

6. Você levantou a mão antes de dar sua opinião na sala de aula. 

Para esta aula, comece questionando os estudantes se eles sabem o significado dos termos 

“direitos” e “deveres”. Anote na lousa alguns direitos que todas as pessoas têm, para que todos pos-

sam ler e interpretar o que cada um significa. Explique a relação entre direitos e deveres. Por exemplo, 

para que todos tenham o direito de aprender, é necessário que todos façam silêncio enquanto o pro-

fessor explica e levantem a mão quando quiserem falar, para que haja organização na aula. Essa parte 

da atividade deve durar em torno de 15 minutos. 

A tarefa é avaliar se a situação retratada reflete ou não respeito aos direitos das pessoas, ar-

gumentando em defesa da avaliação feita. Risque as atitudes desrespeitosas e, com a ajuda dos estu-

dantes, reescreva-as, indicando qual deveria ser a atitude correta a ser tomada em cada caso. Utilize 

em torno de 10 minutos para essa discussão. 



 

 

Material Digital do Professor - Interdisciplinar 

Ciências, Geografia e História – 3º ano 

2º bimestre – Sequência didática 3 

Nos 25 minutos restantes de aula, organize a turma em grupos de três e disponibilize as folhas 

de papel sulfite para que escolham uma situação apresentada e a retratem na forma de um desenho. 

 

Aferição da aprendizagem 

O acompanhamento da aprendizagem poderá ser realizado durante todo o processo. Analise, 

por exemplo, se o estudante: 

1. Reconhece as profissões envolvidas na extração de matéria-prima, na industrialização e comerci-
alização de produtos. 

2. Percebe a importância de todas as profissões na sociedade. 

3. Reconhece que as atividades humanas produzem impactos ambientais e sociais. 

4. Identifica que o emprego de tecnologias nos trabalhos, no campo ou na cidade, modifica sua di-
nâmica e gera consequências positivas e/ou negativas. 

5. Reconhece seus direitos e deveres como cidadão. 

6. É capaz de identificar situações de desrespeito aos direitos humanos e o que pode ser feito para 
corrigi-las. 

Perguntas de autoavaliação também são importantes para auxiliar na aferição do processo de 

aprendizagem do estudante. Seguem algumas sugestões: 

• Compreendi as atividades propostas pelo professor? 

• Respeitei meus colegas de sala de aula quando era a sua vez de falar?  

• Dediquei-me o suficiente nas atividades em que fui solicitado? 

• Fui participativo nas atividades em grupo e com a turma inteira? 

• Nas atividades em grupo, soube escutar meus colegas e respeitar suas opiniões ao tomar 
decisões? 

Você pode também organizar as questões em formas de quadros com as colunas “Sim”, “Às 

vezes” e “Nunca”, para que os estudantes consigam mensurar seu desempenho e suas opiniões, po-

dendo identificar problemas dentro da sala de aula. 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) para as afirmações a seguir. 

(   ) Utilizando máquinas, trabalhamos mais devagar. 

(   ) A presença de máquinas pode gerar desemprego. 

(   ) Com as máquinas, é possível produzir mais em menor tempo. 

(   ) Os tipos de trabalho envolvidos na produção do café são exclusivos da cidade. 

2. Faça uma lista de deveres que você pode ter em sala de aula para que os direitos de todos sejam 
respeitados. 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que o estudante responda: 

(F) Utilizando máquinas, trabalhamos mais devagar. 

(V) A presença de máquinas pode gerar desemprego. 

(V) Com as máquinas, é possível produzir mais em menor tempo. 

(F) Os tipos de trabalho envolvidos na produção do café são exclusivos da cidade. 

2. Respostas pessoais. 


