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Título: Tecnologia e espaço geográfico 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

O objetivo desta sequência didática é ajudar os alunos a compreender o avanço das tecnolo-

gias e sua relação com o espaço geográfico. Para isso, eles serão estimulados a refletir sobre as 

alterações nas paisagens, no modo de vida e nasrelações de trabalho provocadas pelo avanço 

tecnológico. 

Objetivos de aprendizagem 

Objeto de conhecimento: Trabalho e inovação tecnológica 

(EF05GE05) Identificar e comparar as mudanças dos tipos de trabalho e desenvolvimento 

tecnológico na agropecuária, na indústria, no comércio e nos serviços. 

(EF05GE06) Identificar e comparar transformações dos meios de transporte e de comunicação. 

Recursos e materiais necessários  

Lousa, giz, imagens de revistas ou da internet, cartolina para confecção das cartas, lápis, bor-

racha, caderno, folha de papel A4, revistas e livros para recorte, tesoura sem ponta, cola. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 3 

Organização dos alunos: em semicírculo. 

1ª atividade: 

Inicie a aula perguntando aos alunos se eles utilizam equipamentos tecnológicos no dia a dia. 

Explique a eles que o conhecimento tecnológico  pode ser identificado  tanto no uso de celulares e 

computadores quanto no de eletrodomésticos, como geladeira e fogão, além no uso de meios de 

transporte. Peça à turma que dê alguns exemplos dos diferentes usos de equipamentos tecnológicos 

no dia a dia. 
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Em seguida, chame a atenção dos alunos para o fato de que o conhecimento tecnológico 

também está presente em nossa vida de forma indireta. Para isso, pergunte, por exemplo, como são 

feitas as roupas que eles usam; os cadernos, os lápis e os materiais escolares que existem sobre suas 

carteiras. Todos esses objetos foram produzidos com o uso desses conhecimentos, em maior ou 

menor grau. Proponha que deem exemplos de objetos que, na opinião deles, tenham sido produzi-

dos com o uso de diversas tecnologias. 

Continue a conversa, perguntando: Como será que era a vida antes do surgimento desses 

equipamentos tecnológicos? Pergunte ainda se já ouviram histórias de pessoas mais velhas sobre 

como faziam determinadas coisas antes do desenvolvimento e popularização de algumas tecnologi-

as. No caso do desenvolvimento dos meios de comunicação, por exemplo; como seriam antes de as 

pessoas terem acesso ao telefone, quais meios elas mais utilizam para se comunicar? Como as 

pessoas ficavam sabendo das notícias antes de possuírem televisão, rádio e internet? Deixe que os 

alunos deem suas opiniões. 

E as ruas, como seriam? Como seria o som das vias, o calçamento, quais as atividades que as 

pessoas realizam nas ruas? Esclareça que os meios de transporte evoluíram ao longo do tempo; e, ao 

passo que as tecnologias de transporte foram evoluindo, as pessoas começaram a ir de um local a 

outro em menos tempo. A pessoas atualmente podem chegar em outros países em apenas algumas 

horas. Em outras épocas, quando o avião não existia, uma viagem para outro país ou continente era 

feita de navio e levava meses ou até anos. Comente com eles que a facilidade de transporte também 

fez com que pudéssemos consumir cada vez mais, já que as trocas entre campo e cidade, entre 

diferentes estados e entre países também foram facilitadas. 

2ª atividade: 

Utilize a lousa para escrever a seguinte frase:  

“O desenvolvimento tecnológico, por meio da ação humana,  transforma as paisagens.” 

Auxilie os alunos na compreensão da frase, conforme a conversa do início da aula, levando 

para a sala imagens que mostrem que o uso de novas tecnologias acabou modificando diversas 

paisagens, seja no espaço urbano, a exemplo do desenvolvimento dos meios de transporte, tanto no 

espaço rural, com o advento de novas técnicas para cultivo e a instalação de infraestrutura que 

possibilita o fornecimento de energia como as hidrelétricas, a implantação de agroindústrias, por 

exemplo. 

Peça aos alunos que formem trios. Distribua a cada trio algumas revistas e livros para recor-

te. Solicite que os trios também busquem imagens que ilustrem a frase na lousa. As imagens deverão 

ser coladas em uma folha de papel A4. Após todos terem escolhido as suas imagens, os alunos 

deverão apresentá-las aos demais colegas, explicando o porquê de sua escolha.  

Essa atividade poderá também ser realizada, alternativamente, na sala de informática da es-

cola, possibilitando a pesquisa das imagens via internet. 
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Aula 2 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 3 

Organização dos alunos: em grupos de cinco integrantes. 

Antes da aula, elabore um jogo com doze cartas, para cada grupo de cinco alunos. Para a elabo-

ração desse jogo, represente em cada carta (com fotografias ou desenhos) os seguintes elementos: 

• operário em linha de produção; 

• robô em indústria; 

• dinheiro; 

• cartão de crédito; 

• fila de pessoas em um banco; 

• terminal eletrônico de banco; 

• trabalhador rural  em colheita manual; 

• máquina colheitadeira; 

• bonde puxado por animal; 

• metrô; 

• telefone antigo; 

• celular. 

1ª atividade: 

Organize os alunos em grupos de cinco e distribua um jogo de cartas a cada um dos grupos. 

Para jogar o jogo, as doze cartas devem ser embaralhadas e posicionadas com a imagem escondida, 

em três colunas de quatro cartas cada uma, lado a lado. A lógica do jogo é a mesma de um jogo de 

memória. 

Cada aluno do grupo, na sua vez, deve virar duas cartas. Soma um ponto quem conseguir re-

lacionar duas tecnologias correspondentes, uma mais antiga e outra mais recente. O gabarito com as 

relações deve ser anotado na lousa para que todos possam conferir se as cartas estão corretamente 

relacionadas.  

• Operário em linha de produção/Robô em indústria. 

• Dinheiro/Cartão de crédito. 

• Fila de pessoas em um banco/Terminal eletrônico de banco. 

• Trabalhador rural  em colheita manual/Máquina colheitadeira.  

• Bonde puxado por animal/Metrô. 
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• Telefone antigo/Celular. 

O aluno que conseguir acertar a correspondência das cartas tem direito a mais uma jogada 

antes de passar a vez ao próximo. 

2ª atividade: 

Depois da brincadeira, peça aos grupos que juntem os pares de cartas e observem as ima-

gens. Em seguida, questione-os: Quais dessas imagens evidenciam mudanças nas atividades de 

trabalho? Eles deverão mencionar os pares de cartas que mostram as pessoas em fila de banco/ 

terminal eletrônico; trabalhador rural trabalhando em colheita/máquina colheitadeira; operário em 

linha de produção/robô em indústria.  

Em seguida, questione qual par de imagens se refere a mudanças nos meios de transporte: 

bonde puxado por animal/metrô. Qual delas se refere a mudanças nos meios de comunicação? A 

resposta correta seria o par telefone antigo/celular. 

Para fazê-los refletir sobre os impactos do desenvolvimento tecnológico  no espaço geográfi-

co e no modo de vida da sociedade, atribua a cada grupo um par de imagens para escrever um 

pequeno texto de reflexão sobre os impactos da evolução daquela tecnologia. Dê aos alunos algum 

tempo para discutir os efeitos, benefícios e malefícios do uso daquele equipamento, resultado dos 

conhecimentos tecnológicos; em seguida, eles deverão escrever seus argumentos no caderno. 

No final da atividade, peça que cada grupo leia sua reflexão para os demais colegas. 

Aferição de aprendizagem 

Ao longo do processo, verifique o interesse e a participação dos alunos nas conversas e ativi-

dades sugeridas. Ao longo da primeira aula, observe se eles compreenderam a presença do desen-

volvimento tecnológico em vários equipamentos que afetam  diversos aspectos de seu cotidiano. 

Avalie, pela atividade de recorte, se compreendem como o ser humano, por intermédio das tecnolo-

gias de transporte, construções e comunicações, por exemplo, alteram as paisagens. Na segunda 

aula, observe se os alunos conseguem associar as imagens de antes e depois de alguns conhecimen-

tos tecnológicos que alteraram e introduziram diversos equipamentos, identificando o passado e o 

presente. Em seguida, eles deverão refletir sobre os impactos do uso dessas tecnologias no espaço e 

na sociedade; observe se eles conseguiram fazer essa reflexão com base nas imagens e nas informa-

ções fornecidas ao longo da conversa em sala de aula. 

Questões para auxiliar na aferição de aprendizagem 

1. Como o avanço das tecnologias de transporte podem transformar o lugar em que vivemos? 

2. As atividades de trabalho foram e ainda são afetadas pelo avanço das tecnologias. Fale sobre 
uma vantagem e uma desvantagem dos avanços tecnológicos em relação às mudanças verifica-
das nos tipos de trabalho. 
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Gabarito das questões 

1. Resposta esperada: a evolução dos meios de transporte promove a conexão entre diferentes 
locais; assim, quanto  maior for o acesso aos meios de transporte rápidos e eficientes, maior se-
rá a interação entre pessoas e mais variadas se tornarão as atividades econômicas de um local. 

2. Resposta esperada: os avanços tecnológicos, por um lado, criam oportunidades de trabalho nos 
setores de desenvolvimento, informática, comunicações, entre outros; por outro lado, esse de-
senvolvimento tecnológico acaba, muitas vezes, por reduzir postos de trabalho que antes eram 
ocupados por mão de obra humana e agora são realizados por máquinas. 


