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Título: Aprendendo algumas noções de atividades de 

trabalho 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Para iniciar a compreensão das principais atividades econômicas realizadas no campo e na ci-

dade, os alunos devem primeiro compreender o que são a agricultura, o extrativismo, a indústria e 

também a pecuária. Esta sequência didática propõe a introdução dessas noções, a partir do consumo 

de produtos. 

Objetivos de aprendizagem 

Objeto de conhecimento: Tipos de trabalho em lugares e tempos diferentes. 

(EF02GE07) Descrever as atividades extrativas (minerais, agropecuárias e industriais) de diferentes  

lugares. 

Recursos e materiais necessários  

Lousa, giz, revistas, jornais e encartes de supermercado para recorte, tesoura sem ponta, cola, 

caderno, lápis, borracha, canetas hidrográficas coloridas, papel kraft. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 5 

Organização dos alunos: sentados em semicírculo, para a troca de ideias na primeira atividade. Para a segunda ativi-
dade, organize duplas. 

 

1ª atividade:  

Inicie a aula com uma conversa a respeito do tema que será trabalhado, sem introduzir ainda 

as noções sobre as atividades de trabalho, para incentivar os alunos a fazer as associações por si pró-

prios. As seguintes perguntas poderão auxiliar a encaminhar a conversa: 

• O que vocês comeram hoje (café da manhã, almoço, lanche...)?  

• Onde esses alimentos foram comprados? 
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• Você sabe onde eles foram produzidos? 

• Será que todos esses alimentos vêm do mesmo lugar? 

• Quais desses alimentos são de origem vegetal? Quais são de origem animal? 

Após os questionamentos, liste, na lousa, a origem dos alimentos citados pelos alunos, sepa-

rando-os conforme a origem: 

ORIGEM ANIMAL ORIGEM VEGETAL 

Mantenha a lista na lousa até o fim da aula. 

 

2ª atividade: 

Com base na lista da lousa, explique aos alunos que os métodos de produzir os alimentos não 

são iguais para todos eles. Embora todos os produtos tenham sua origem na natureza, alguns deles, 

para serem obtidos em grande quantidade e comercializados, têm que ser produzidos em áreas de 

cultivo. A essas atividades de cultivo e criação chamamos agricultura (para produtos de origem vegetal) 

e pecuária (para produtos de origem animal).  

Mencione também que muitos produtos podem, ainda, ser frutos do extrativismo, que é a 

atividade de coletar produtos da natureza. Um exemplo dessa atividade é a pesca; diferentemente da 

pecuária, a pesca coleta seu produto, os peixes e outros animais aquáticos, diretamente de seu local 

de origem. 

 

3ª atividade: 

Solicite aos alunos que formem duplas. Cada dupla deverá pensar sobre as origens dos produ-

tos da lista da lousa, copiando as palavras no caderno, organizadas em três colunas: uma para produtos 

da agricultura, outra para produtos da pecuária e outra para produtos do extrativismo. Ao fim da aula, 

recolha os cadernos para correção das atividades. 

 

Aula 2 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 5 

Organização dos alunos: não há necessidade de organização especial para a primeira parte da aula; a atividade de pro-
dução do cartaz deverá ser feita em grupos com cinco integrantes, que podem se sentar formando círculos no chão, 
com os cartazes no meio. 
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1ª atividade: 

Para iniciar a aula, relembre aos alunos que os produtos que consumimos para alimentação 

podem ser produzidos por meio da agricultura, da pecuária ou do extrativismo. Pergunte se todos os 

produtos consumidos vêm diretamente do campo ou se passam por transformações. Dê como exem-

plo uma laranja e um suco de laranja em caixa. Explique aos alunos que a transformação de laranja em 

suco de laranja vendido em caixas e pronto para consumo é feito pela indústria. Peça-lhes que deem 

outros exemplos de produtos que consumimos e que são transformados pela indústria. 

 

2ª atividade: 

Solicite que os alunos formem grupos de cinco integrantes. Dê-lhes um pedaço de papel kraft, 

que eles dividirão em duas partes. Em cada uma delas deverão escrever os termos: “alimentos natu-

rais” e “alimentos industrializados”. Entregue os materiais para recorte, nos quais eles vão procurar 

imagens de produtos naturais e produtos industrializados, recortando-as e colando-as na área ade-

quada do papel kraft, produzindo um cartaz. Circule entre os grupos, para verificar se eles identificam 

os produtos corretamente. Ao final, pendure a atividade no mural da sala de aula 
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Aferição de aprendizagem 

A aferição da aprendizagem se dará inicialmente pela observação da participação oral dos alu-

nos e seu envolvimento com o tema. É importante lembrar que as aferições ocorrerão durante todas 

as aplicações das atividades. Na primeira aula, avalie se os alunos compreenderam que muitos alimen-

tos consumidos são de origem vegetal e animal, além de observar se eles compreenderam as noções 

introdutórias sobre agricultura, pecuária e extrativismo, por meio da atividade feita em duplas. Na 

segunda aula, verifique se compreenderam a noção de produtos industrializados, observando o pro-

cesso de pesquisa e recorte das imagens para produção do cartaz. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Escreva: 

(1) para alimentos vindos da AGRICULTURA; 

(2) para alimentos vindos da PECUÁRIA; 

(3) para alimentos vindos do EXTRATIVISMO. 

 

(   ) ovos 

(   ) alface 

(   ) laranja 

(   ) carne 

(   ) leite 

(   ) peixe  

 

2. Pinte os quadros que contêm alimentos que passaram por transformações na indústria: 

TOMATE PÃO ARROZ 
BATATA CORTADA E CON-
GELADA 

BANANA GELEIA DE MORANGO MORANGO CAFÉ EM PÓ 

 

Gabarito das questões 

1. 2, 1, 1, 2, 2, 3. 

2. Pão, batata cortada e congelada, geleia de morango e café em pó. 

 


