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Título: O trabalho e os recursos da natureza 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Todas as atividades econômicas estão relacionadas, direta ou indiretamente, com os recursos 

naturais. Tudo o que comemos e o que utilizamos nas diversas atividades, se não são retirados direta-

mente da natureza, possuem elementos naturais em sua composição. Esta sequência se propõe a au-

xiliar os alunos a identificar os elementos naturais nos produtos que utilizam, bem como entender a 

importância da natureza nas atividades econômicas. 

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. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 7 

Organização dos alunos: devem estar dispostos em semicírculo, para realizar a conversa ao longo da aula. 

1ª atividade: 

Inicie a aula com uma conversa sobre a origem dos produtos que consumimos. Questione os 

alunos sobre os alimentos que consumiram na merenda ou lanche naquele dia, ou no dia anterior: 

Qual a origem desses produtos? Todos foram retirados da natureza; no entanto, todos vieram direta-

mente da natureza para nossas mesas? Peça que eles identifiquem quais dos alimentos são naturais, 

ou seja, não passaram por modificações, como frutas e legumes, e quais passaram por modificações, 

como embutidos (presunto, salsicha, por exemplo) e laticínios (manteiga, queijo, por exemplo), até o 

momento em que foram preparados na cozinha ou consumidos. Anote as respostas na lousa. 

Explique aos alunos que determinados produtos são compostos por mais de um elemento 

(matéria-prima). No entanto, todos esses elementos (matérias-primas) foram, em algum momento, 
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retirados da natureza, ainda que tenham sido transformados nas indústrias. Dê como exemplo o lápis, 

que é fabricado de madeira e grafite, um mineral retirado das rochas, e tem sua parte externa pintada 

com uma determinada cor de tinta e essa tinta pode ter sido produzida com base no petróleo. 

2ª atividade: 

Solicite que os alunos façam um levantamento em casa, com seus familiares, de cinco itens 

que consomem ou utilizam diariamente. Quais foram transformados pela indústria, e quais elementos 

conseguimos identificar neles?  

Peça-lhes que façam o registro em uma tabela, conforme o modelo abaixo. A tabela poderá 

ser feita pelo professor, impressa e fornecida aos alunos, ou então copiada no caderno. Não é neces-

sário que os alunos compreendam a origem de todos os elementos dos produtos industrializados; eles 

deverão anotar apenas o que conseguirem. Dê um exemplo de como preencher a tabela: 

Nome do produto Industrializado? Composição 

Suco de laranja Sim Laranja 

Maçã Não - 

Molho de tomate Sim Tomate 

Boneca Sim Plástico, tecido 

Cadeira Sim Madeira 

Solicite aos alunos que peçam a ajuda de seus familiares para realizar os registros, que deverão 

ser entregues na aula seguinte. 

Aula 2 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 7 

Organização dos alunos: forme-os em semicírculo, para realização da conversa e apresentação dos resultados da ativi-
dade feita em casa; depois, eles se organizarão em grupos de três alunos. 

1ª atividade: 

Inicie a aula pedindo que cada aluno apresente a atividade solicitada para casa na aula ante-

rior. Na lousa, faça uma tabela como as que os alunos levaram e preencha-a com exemplos dados por 

eles, de modo a compor um painel variado. 

Chame a atenção dos alunos para elementos feitos de plástico. Explique que o plástico, em-

bora não seja um elemento retirado diretamente da natureza, é fabricado com base em elementos 

naturais. Mencione que a maior parte do plástico produzido nas indústrias é feito de petróleo, um 
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mineral retirado da natureza, mas que, ainda assim, há outro elemento importante utilizado na fabri-

cação de plástico e de muitos outros materiais industrializados e que é retirado diretamente da natu-

reza: a água. 

2ª atividade: 

Pedir que eles formem grupos de três. Solicite-lhes que pensem, juntos, em duas maneiras 

como a água é utilizada nas atividades de trabalho que produzem itens não industrializados, e em duas 

maneiras como ela é utilizada na produção de itens industrializados. Estabeleça um tempo para que 

os alunos possam pensar nos usos da água, registrando as respostas no caderno. Depois, peça que 

cada grupo apresente suas conclusões. 
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Aferição de aprendizagem 

Avalie a demonstração de interesse e a participação dos alunos nas conversas, bem como o 

respeito aos colegas durante a atividade em grupo. Com base no levantamento feito em casa, verifique 

se os alunos identificaram os produtos industrializados e os não industrializados e se conseguiram ob-

servar os elementos retirados da natureza na composição dos produtos industrializados. Avalie, tam-

bém, se compreenderam a importância da água para as diversas atividades de produção. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Responda oralmente: qual é a importância da água para a fabricação de produtos? Dê exemplos.  

2. Qual dos elementos abaixo passou por transformação na indústria? 

a) Banana 

b) Salsicha 

c) Tomate 

d) Laranja 

e) Alface  

Gabarito das questões 

1. Respostas pessoais. A água é utilizada em diversos processos de produção nas indústrias, é com-
ponente de muitos produtos, é utilizada na agricultura e na criação de animais, cujos produtos, 
em boa parte, serão industrializados (fabricados nas indústrias).  

2. B. 


