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Título: Atividade industrial 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Esta sequência didática tem o propósito de apresentar a atividade econômica industrial. O 

aluno é estimulado a pensar sobre o processo de fabricação dos produtos que consome, identifican-

do a matéria-prima e também refletindo sobre o uso de máquinas e suas consequências. Além disso, 

é proposta uma reflexão sobre os impactos da atividade industrial no ambiente. 

Objetivos de aprendizagem 

Objeto de conhecimento: Produção, circulação e consumo. 

(EF04GE08) Descrever e discutir o processo de produção (transformação de matérias- 

primas), circulação e consumo de diferentes produtos. 

Recursos e materiais necessários  

Imagens do processo de fabricação da borracha escolar, projetor, lousa, giz (ou caneta para 

quadro), caderno, lápis, borracha, cartolinas, lápis de cor, canetas hidrográficas coloridas, fita 

adesiva, revistas e encartes de lojas, tesoura. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 9 

Organização dos alunos: em semicírculo  

Selecione, previamente, imagens de extração de petróleo, fábrica de borracha (máquinas e 

trabalhadores) e de uma borracha escolar. As imagens podem ser impressas ou projetadas, caso a 

escola possua um projetor de imagens. 

 

1ª atividade:  

Inicie a aula com uma conversa, incentivando os alunos a definir uma indústria. O que é? O 

que ela faz? 
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Explique que se trata de uma atividade econômica que transforma matéria-prima em produ-

tos que serão utilizados pelas pessoas, por outras indústrias, ou mesmo na produção agrícola. 

Peça aos alunos que peguem suas borrachas. Pergunte a eles se sabem como é o processo de 

fabricação desse material. Apresente as três imagens selecionadas para exemplificar esse processo; 

diga aos alunos que uma das matéria-primas utilizadas para fabricar a borracha é o petróleo. Essa 

matéria-prima passa por transformações e um dos seus subprodutos é transportado até as indús-

trias, que o transformam em borrachas e em muitos outros materiais.  

Peça aos alunos que comparem as suas borrachas com as dos colegas. Elas são iguais? Expli-

que que os produtos são produzidos por muitas indústrias diferentes, em locais diferentes; dessa 

forma, as indústrias criam produtos com diversos formatos, tamanhos e cores; essas diferenças 

existem porque as empresas estabelecem diversos atrativos para adquirirmos os produtos. 

2ª atividade: 

Solicite aos alunos que, individualmente, escrevam no caderno uma lista de ao menos três 

produtos transformados pela indústria que utilizam em seu dia a dia e dos quais conseguem identifi-

car a matéria-prima. 

PRODUTO MATÉRIA-PRIMA 

Blusa Algodão ou petróleo (se for fibra sintética) 

Caderno Celulose 

Sapato Couro ou material sintético (feito a partir do petróleo) 

Proponha aos alunos que leiam a lista para toda a turma.  

3ª atividade: 

Após a leitura das listas pelos alunos, explique que uma das características da indústria é o 

uso de máquinas. No início da produção industrial em larga escala, entre os séculos XVIII e XIX, na 

Inglaterra, as máquinas utilizadas para a produção eram simples e dependiam das pessoas para 

operá-las; mesmo assim, elas permitiram que as mercadorias fossem produzidas de modo muito 

mais rápido e em maior quantidade do que era possível na produção artesanal. Isso fez com que os 

preços diminuíssem, possibilitando que um número cada vez maior de pessoas pudesse adquirir e 

consumir bens. 

Peça aos alunos que se organizem em duplas. Cada dupla deverá pensar em pelo menos uma 

vantagem e uma desvantagem do uso de máquinas na indústria. Peça a eles que anotem suas ideias 

no caderno; em seguida, eles deverão apresentar os resultados para os colegas.  

Acompanhe a apresentação, estimulando a discussão e a percepção dos alunos sobre as van-

tagens – como maior produção, maior acesso aos produtos e preços mais baixos – e desvantagens – 

como o desaparecimento de algumas atividades de trabalho e danos ao ambiente – da produção em 

grande escala, e que ela significa mais descarte de objetos e mais exploração de recursos naturais. 
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Aula 2 

Duração: uma hora-aula  

Referência do livro do aluno: unidade 9  

Organização dos alunos: em semicírculo, em frente à lousa, na primeira parte da aula. Em seguida, em equipes de 
quatro integrantes. 

 

1ª atividade:  

Inicie a aula retomando algumas ideias da aula anterior, ressaltando que a indústria tem a 

função de transformar a matéria-prima em produto a ser consumido. Na extração de matéria-prima 

da natureza ou durante a produção, as indústrias podem liberar gases tóxicos e substâncias poluen-

tes, degradando o ambiente. Peça aos alunos que deem exemplos de como a indústria pode causar 

degradação ao ambiente. 

Apresente aos alunos o exemplo da produção de roupas. Explique que alguns dos principais 

tecidos produzidos pela indústria têxtil (indústria de tecidos) são o algodão, a viscose e o poliéster. 

Na lousa, anote os seguintes dados: 

Produção total de poliéster no mundo (origem química): 70 milhões de barris 

de petróleo por ano 

Produção total de viscose no mundo (origem vegetal): 70 milhões de árvores 

derrubadas a cada ano 

Produção de algodão (origem vegetal): 2.700 litros de água para a produção 

de apenas uma camiseta 

Fonte das informações: BBC Brasil. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/geral-39253994>. Acesso em: 13 dez. 2017. 

2ª atividade: 

Peça aos alunos que se agrupem em equipes com quatro integrantes. Cada equipe deverá 

discutir sobre formas de minimizar a poluição e o uso de recursos naturais pela indústria têxtil. Sugira 

aos alunos que pensem em formas de reduzir o consumo, de reciclar e de reutilizar produtos. Eles 

deverão preparar uma apresentação para os colegas com base nos resultados de sua discussão. 

Distribua às equipes cartolinas, revistas e encartes de lojas para recortes, e outros materiais 

para que eles preparem a parte visual da apresentação. 

Estipule um tempo para a produção dos materiais; cada equipe deverá fazer a sua apresenta-

ção dentro do tempo estabelecido pelo professor. 

Ao final da aula, afixe os cartazes na parede da sala de aula. 
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Aferição de aprendizagem 

A primeira aula tem como propósito apresentar a atividade econômica industrial. A aferição 

da aprendizagem pode ocorrer observando, na atividade individual, se o aluno foi capaz de identifi-

car a matéria-prima dos produtos que consome. No texto produzido em dupla, avalie se os alunos 

foram capazes de refletir sobre o uso de máquinas e os impactos que esse uso tem sobre a vida em 

sociedade, pensando nas questões da substituição da mão de obra humana e do consumo exagera-

do. 

Na segunda aula, avalie a apresentação dos grupos, verificando se eles compreenderam os 

impactos da atividade industrial no uso de recursos naturais e também se refletiram sobre o descarte 

dos objetos como consequência do consumo de bens industriais. 

Questões para avaliar o desenvolvimento da habilidade EF04GE08 

1. Assinale com um X a alternativa correta sobre a indústria: 

a) A indústria é uma atividade econômica que transforma matéria-prima em produto (ou mer-
cadoria).  

b) A indústria é uma atividade econômica que compra, vende ou troca mercadorias. 

c) A indústria é uma atividade de prestação de serviços, como o transporte público. 

d) A indústria é uma atividade econômica de preservação das matérias-primas. 

2. Explique como a atividade insutrial modificou o processo de produção das mercadorias, ampli-
ando a capacidade de produção. 

 

Gabarito das questões 

1. A. 

2. Resposta esperada: por meio do uso de máquinas que substituíram muitos trabalhadores e 
contribuíram para intensificar e ampliar significativamente a produção padronizada de merca-
dorias. 


