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Título: A importância dos trabalhadores que encontro 

nas ruas 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Os locais apresentam diferentes tipos de práticas cotidianas. Com base na observação e aná-

lise de nossa comunidade, podemos reconhecer e compartilhar vivências sobre diferentes tipos de 

trabalho realizados em diferentes locais. Com isso, pretende-se valorizá-los na comunidade  do lugar 

onde se vive, bem como conhecer trabalhos exercidos em outras comunidades. 

Objetivos de aprendizagem 

Objeto de conhecimento: Diferentes tipos de trabalho existentes no seu dia a dia. 

(EF01GE07) Descrever atividades de trabalho relacionadas com o dia a dia da sua comunida-

de. 

Recursos e materiais necessários  

Lousa, giz (ou caneta para lousa), projetor, caderno, lápis, lápis de cor, canetas hidrográficas 

coloridas, imagens de objetos que se relacionem com algumas profissões, papel A4, fita adesiva. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula  

Referência do livro do aluno: unidade 1 

Organização dos alunos: disponha-os em semicírculo, voltados para a lousa. 

Como preparação para a aula, pesquise imagens de objetos/elementos que se relacionem 

com algumas profissões. Sugestões: livros – escritores ou bibliotecários; pão – padeiro; sapato – 

sapateiro; carta – carteiro; comida – cozinheiro; hospital – médico; tijolos – pedreiro; fogo – bombei-

ro; peixe – pescador; dente – dentista; cadeira e mesa – marceneiro; plantas – jardineiro etc. Deve 

haver imagens suficientes para todos os alunos identificarem ao menos uma. Utilize um projetor, se 

disponível. Alternativamente, leve os próprios objetos para a sala de aula. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 1º ano 

1º bimestre – Sequência didática 3 

1ª atividade: 

Com os alunos em semicírculo e voltados para a lousa, inicie uma conversa sobre a importân-

cia do trabalho para a sociedade.  

Apresente as imagens dos objetos/elementos que se relacionam às profissões. Um por vez, 

cada aluno deve escrever na lousa o nome da profissão identificada, criando uma lista. 

Leia com os alunos a lista de profissões e proponha que se expressem oralmente sobre qual é 

a tarefa desempenhada por cada profissão e a importância dela. Por exemplo: o pedreiro é o profis-

sional que constrói casas e sua profissão é importante, entre outros motivos, porque precisamos 

delas para morar. 

2ª atividade: 

Existem muitas profissões que os alunos conhecem e presenciam em seu dia a dia, mas que 

podem não ter sido mencionadas na lista escrita na lousa. Assim, converse com eles a respeito dos 

trabalhadores que encontram no dia a dia (motoristas de ônibus, vendedores e carteiros, por 

exemplo) e proponha que façam o registro no caderno de três atividades de trabalho com as quais 

eles tiveram contato naquele dia. O registro deve conter nome da profissão e o que cada profissional 

faz, por exemplo: motorista – dirigir ônibus, caminhão ou táxi; professor – dar aulas, acompanhar o 

estudo dos alunos 

3ª atividade: 

Para a aula seguinte, proponha que os alunos perguntem a um familiar sobre sua profissão, 

respondendo ao questionário (peça que o familiar escreva. Se isso não for possível, o aluno traz o 

registro oral): 

1. Qual é a profissão dessa pessoa? 

2. Que atividades ela realiza? 

3. Qual é a importância desse trabalho? 

Escreva as questões na lousa, para que eles copiem no caderno, deixando um espaço entre 

as questões para registrar as respostas (ou trazê-las em registro oral). 

Além das respostas do questionário, proponha que que, se possível, os alunos levem fotogra-

fias dos adultos na atividade de trabalho ou algum objeto que estes utilizem ou que represente a 

profissão. 
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Aula 2 – Contagem - todas as tampinhas 

Duração: uma hora-aula  

Referência do livro do aluno: unidade 1 

Organização dos alunos: eles devem ficar dispostos em círculo, na sala de aula. 

1ª atividade: 

Para dar continuidade à aula anterior, organize os alunos em círculo na sala de aula. Todos 

devem estar com o questionário respondido. 

Retome algumas ideias trabalhadas anteriormente, como a importância das atividades de 

trabalho para a sociedade. Leia as perguntas do questionário solicitado na aula anterior e proponha 

que cada aluno apresente as respostas sobre as profissões de seus pais ou responsáveis e as fotos ou 

objetos que tiverem levado. 

2ª atividade: 

Distribua uma folha de papel A4 para cada aluno e solicite que eles produzam um desenho 

baseado na resposta à questão: Qual profissão você gostaria de exercer?. 

Abaixo do desenho produzido, proponha que escrevam o nome da profissão e qual seria a 

importância dessa atividade de trabalho. Ao término da atividade, pendure os desenhos na parede 

da sala de aula. 
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Aferição de aprendizagem 

A aula 1 propõe em diversos momentos que o aluno descreva diferentes atividades de traba-

lho. Assim, a aferição da aprendizagem deve ocorrer durante a primeira atividade da aula, na 

identificação das profissões, descrição oral das atividades de trabalho e escrita da lista de profissões 

na lousa. Na atividade seguinte, considere a identificação das atividades com as quais os alunos têm 

contato diariamente. É importante observar  a evolução do aluno durante a aula, pois ao fim dela ele 

deve ser capaz de descrever com mais detalhes uma atividade de trabalho. 

A aula 2 propõe que os alunos apresentem o resultado do questionário feito com os pais ou 

responsáveis (ou o registro oral) e, em seguida, produzam um desenho. A aprendizagem pode ser 

aferida com base na apresentação oral das respostas do questionário, que deve informar e descrever 

ao menos uma profissão, e na produção do desenho que deve representar a profissão escolhida pelo 

aluno, com a opinião dele sobre sua importância. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Com que profissionais você tem contato todo dia e qual a importância deles na sua vida? 

2. Organize as atividades de trabalho de acordo com as descrições: 

a) Carteiro  (1) Trabalha em parques e praças, cuidando das plantas. 

b) Gari  (2) Trabalha nas ruas, entregando cartas. 

c) Jardineiro (3) Trabalha nas ruas, parques e praças, limpando as vias públicas. 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. 

2. 1-C; 2-A; 3-B 


