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Título: O trabalho no campo e na cidade 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Esta sequência propõe que os alunos reconheçam as atividades de trabalho que são realizadas 

no espaço urbano e no espaço rural. É importante que eles aprendam a reconhecer e caracterizar esses 

espaços, de modo a compreender as dinâmicas que ocorrem entre campo e cidade. 

Objetivos de aprendizagem 

Objeto de conhecimento: Matéria-prima e indústria. 

(EF03GE05) Identificar alimentos, minerais e outros produtos cultivados e extraídos da natu-

reza, comparando as atividades de trabalho em diferentes lugares. 

Recursos e materiais necessários  

Lousa, giz (ou caneta para lousa), caderno, lápis, borracha, papel A4, lápis de cor, computador 

com acesso à internet, projetor ou monitor de televisão. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 7 

Organização dos alunos: disponha-os em semicírculo ou forme pequenos grupos para realizar a leitura da história em 
quadrinhos; depois, em suas carteiras, para a realização da segunda atividade. 

Nesta aula, a ideia é utilizar uma história em quadrinhos do Chico Bento para apresentar o 

assunto dos trabalhos realizados no campo. Na exibição da história para a classe, seria interessante 

empregar um projetor, para que todos possam visualizar os quadrinhos. Outra opção seria usar uma 

televisão ou um computador com acesso à internet, ou ainda fazer uma cópia impressa. A história em 

quadrinhos está disponível no site oficial da Turma da Mônica, através do link: <http://turmadamo-

nica.uol.com.br/historia/os-hospedes/> (acesso em: 10 nov. 2017). 

1ª atividade: 

Inicie a aula trabalhando com a turma a história em quadrinhos “Os hóspedes”. Após sua lei-

tura por todos, individual ou coletivamente, questione a classe sobre o que eles acharam da história. 

Conduza a conversa, de forma que eles identifiquem a origem da família do Tio Tenório. De onde eles 
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vieram, e onde mora a família do Chico Bento? A família do Tio Tenório foi ao campo para descansar. 

Por quê? E por que a família do Chico Bento ficou cansada após a visita da família do Tio Tenório? 

A intenção é que os alunos identifiquem que a família do Chico Bento realizou muitas ativida-

des de trabalho, por isso ficaram cansados, assim como a família do Tio Tenório, que possivelmente 

também havia trabalhado muito na cidade, antes das férias. 

2ª atividade: 

Peça aos que alunos observem a história novamente, desta vez reparando nas atividades de 

trabalho realizadas pela família do Chico Bento. Solicite que os alunos citem as atividades que obser-

varam, registrando-as na lousa. Alguns exemplos visualizados na história em quadrinhos são a retirada 

de madeira, colheita de palmito, ordenha de leite e criação de galinha. Os alunos deverão perceber 

que essas são algumas das atividades realizadas no espaço rural, onde predominam as atividades de 

retirada de recursos da natureza, além do cultivo de alimentos, e outras plantas, e criação de animais. 

Peça que os alunos citem outras atividades realizadas no espaço rural, registrando tudo na 

lousa. 

3ª atividade: 

Após as conversas, peça que os alunos registrem no caderno um exemplo de cada tipo de tra-

balho realizado no campo, que esteja relacionado a: 

• Alimentação (exemplos: criação de animais, retirada de leite, plantação de legumes ou 
frutas) 

• Produção de matérias-primas para fabricar produtos (exemplos: retirada de madeira ou 
de minérios, produção de algodão) 

Recolha as atividades para correção no fim da aula. 

Aula 2 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 5 

Organização dos alunos: organize-os em semicírculo, em frente à lousa. 

1ª atividade: 

Inicie a aula relembrando as atividades de trabalho no campo. Solicite que os alunos citem 

novamente algumas das atividades que foram registradas na lousa na aula anterior. 

Peça-lhes que se lembrem da história em quadrinhos do Chico Bento que viram na aula ante-

rior. Questione-os: Que tipo de trabalho eles acham que o Tio Tenório e sua esposa realizam na cidade? 
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Verifique se os alunos citam atividades de trabalho tipicamente urbanas, como comércio, escritórios, 

indústria, serviços diversos. Incentive os alunos a diversificar as atividades citadas e anote as respostas 

na lousa. 

Peça-lhes que pensem em uma diferença entre as atividades de trabalho realizadas no espaço 

urbano e no espaço rural. Conduza a conversa de modo que os alunos percebam que as atividades 

realizadas pela família do Chico Bento são de elaboração de muitos gêneros que, depois, poderão ser 

transformados pelas indústrias, localizadas nas cidades. Sendo assim, enfatize que os trabalhos reali-

zados na cidade e no campo se complementam, já que os produtos do trabalho no campo são trans-

formados e comercializados na cidade, retornando ao campo na forma de produtos industrializados. 

2ª atividade: 

Distribuir aos alunos uma folha de papel, que eles deverão dividir ao meio com um risco. Peça 

que desenhem em um dos lados o espaço rural, e do outro, o espaço urbano. Nesse desenho, eles 

deverão incluir ao menos uma atividade de trabalho no espaço rural e umA no espaço urbano. Solicite 

que caracterizem bem os dois espaços, com presença de construções, meios de transporte e outras 

características que percebem nesses espaços. Ao fim da atividade, exponha as produções na parede 

da sala de aula. 
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Aferição de aprendizagem 

A aferição da aprendizagem deve ocorrer ao longo de todas as aulas, avaliando a participação 

dos alunos nas atividades e o interesse no assunto abordado. Verifique, na primeira e na segunda aula, 

se os alunos compreenderam corretamente as características do trabalho no campo e na cidade, infe-

rindo que o trabalho no campo se relaciona, sobretudo, à produção e retirada de matéria-prima, en-

quanto o trabalho na cidade se refere à indústria, ao comércio e aos serviços. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. A produção de alimentos (vegetais e frutas) é característica do trabalho no: 

a) espaço urbano. 

b) espaço rural. 

2. Qual das atividades de trabalho abaixo é característica do espaço urbano? 

a) Agricultura 

b) Extração de madeira 

c) Fabricação de calçados 

d) Extração de minério de ferro 

e) Pesca 

Gabarito das questões 

1. B. 

2. C. 


