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Título: Direitos trabalhistas e condições de trabalho 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

O objetivo desta sequência didática é abordar a importância dos direitos trabalhistas e esti-

mular a visão crítica sobre os problemas enfrentados pelos trabalhadores. Para isso, os alunos 

pesquisam a composição da cesta básica e fazem um paralelo com o valor do salário mínimo. Por fim, 

reconhecem a importância da preservação da segurança e da saúde do trabalhador, por meio da 

garantia de condições dignas de trabalho. 

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. 

Recursos e materiais necessários  

Imagens selecionadas, lousa, giz, caderno, lápis, borracha, papel A4. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 7 

Organização dos alunos: em semicírculo, para facilitar o momento de diálogo. 

1ª atividade: 

Iniciar a aula perguntando aos alunos se eles sabem o que são e para que servem os direitos 

trabalhistas. Explicar aos alunos que os direitos trabalhistas são conquistas históricas dos trabalhado-

res e visam garantir condições dignas de trabalho a todas as pessoas. Perguntar aos alunos se eles 

conhecem alguns direitos trabalhistas e se podem citá-los, anotando-os na lousa. Complementar o 

registro com alguns dos principais direitos trabalhistas, como férias remuneradas, décimo-terceiro 

salário, licença-maternidade, auxílio doença, salário mínimo. Explicar aos alunos brevemente cada 

um dos direitos anotados na lousa e promover uma discussão sobre a importância desses direitos, 

permitindo que os alunos expressem opiniões sobre o tema. 
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2ª atividade: 

Após a conversa sobre a importância dos direitos trabalhistas, explicar aos alunos que muitos 

trabalhadores no Brasil ainda não têm acesso a esses direitos,  pois algumas empresas deixam de 

cumprir a legislação, ou então porque existem pessoas em subempregos, sem registro em carteira de 

trabalho, necessário para a garantia dos direitos trabalhistas.  

Propor aos alunos que, para pensar na condição de vida dos trabalhadores e nas melhorias 

que poderiam ser feitas em relação aos direitos trabalhistas, reflitam sobre um dos mais importantes 

direitos dos trabalhadores: o salário mínimo. Dizer aos alunos que o salário mínimo foi criado para 

garantir que todos os trabalhadores pudessem receber um valor suficiente para garantir a sua 

sobrevivência. Porém, para investigar se o valor atual do salário mínimo é suficiente para todos os 

gastos de uma família, os alunos farão uma pesquisa sobre o preço da alimentação básica. 

Explicar que a cesta básica de alimentos é o conjunto de produtos utilizados por uma família 

ao longo de um mês. Contar que, no Brasil, a composição da cesta básica muda um pouco de acordo 

com cada região, mas que, no geral, compreende os seguintes produtos: 

• carne: 6 kg 

• leite: 7,5 l 

• feijão: 4,5 kg 

• arroz: 3 kg 

• farinha de trigo ou de mandioca: 1,5 kg 

• batata: 6kg 

• legumes (tomate): 9 kg  

• pão: 6 kg 

• café: 600 gr 

• frutas (banana): 90 unidades 

• açúcar: 3 kg 

• banha/óleo: 750 gramas 

• manteiga: 750 gramas 

Fonte: DIEESE. Disponível em: <https://www.dieese.org.br/metodologia/metodologiaCestaBasica.pdf>. Acesso em: 6 jan. 2018. 

Escrever as informações na lousa e explicar que os alimentos e suas quantidades são calcula-

dos pensando nas necessidades nutricionais para o sustento adequado de uma família, ao longo de 

um mês. 
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3ª atividade: 

Pedir para que os alunos formem grupos com quatro integrantes e que copiem a lista dos 

elementos da cesta básica no caderno. Explicar que os alunos deverão fazer uma pesquisa de preços 

dos elementos da cesta básica, no lugar onde vivem. Os alunos poderão designar um representante 

de cada grupo para realizar a pesquisa, que pode ser feita em mercados ou utilizando as informações 

de panfletos distribuídos por supermercados e sacolões. 

Aula 2 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 7 

Organização dos alunos: em semicírculo, para facilitar o momento de diálogo. Durante o trabalho, em quartetos. 

Como preparação para a aula, pesquisar o tempo de trabalho necessário, considerando o va-

lor do salário mínimo, para comprar a cesta básica. Essa informação pode ser localizada no site do 

DIEESE, disponível em: <https://www.dieese.org.br/cesta/>. Acesso em: 6 jan. 2018. 

1ª atividade: 

Iniciar a aula pedindo que os alunos apresentem os preços pesquisados para os produtos da 

cesta básica. Pedir para que comparem os preços pesquisados entre os grupos, verificando se há 

muita variação. Na lousa, anotar novamente a lista, anotando os preços ao lado. 

Em seguida, explicar que essa informação é muito importante, pois muitas famílias brasileiras 

vivem com um salário mínimo. Quando esses produtos da cesta básica aumentam de valor, o salário 

nem sempre aumenta proporcionalmente, o que traz muitos problemas às famílias.  

Pedir para que os alunos falem sobre suas impressões a respeito dos preços dos produtos. 

Lembrar que todos os trabalhadores brasileiros têm o direito de receber um salário mínimo. 

Informar o salário mínimo vigente no Brasil e contar aos alunos que é com esse valor que as pessoas 

se alimentam, se vestem, pagam pelo transporte, pela moradia e consomem os demais produtos e 

serviços essenciais para a sobrevivência. 

2ª atividade: 

Informar aos alunos o tempo de trabalho necessário, considerando o valor do salário míni-

mo, para comprar a cesta básica na região onde vivem. Exemplo: em outubro de 2017, um trabalha-

dor que morava em Aracaju, estado de Sergipe, e que recebia um salário mínimo trabalhava 

79h55min por mês para comprar uma cesta básica. Considerando que a carga horária máxima é de 

44 horas semanais, esse trabalhador precisa trabalhar quase metade do mês para comprar apenas os 

alimentos básicos para o sustento de sua família. Para tornar esses dados mais fáceis de entender, 

desenhe um gráfico setorial na lousa e preencha, de forma aproximada, o tempo de trabalho 

necessário para comprar a cesta básica, em comparação com o tempo de trabalho total.  
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Pedir que os alunos reflitam sobre a seguinte questão e que respondam oralmente: se a ali-

mentação consome grande parte da renda dos trabalhadores, e se a maioria dos trabalhadores no 

Brasil ganha até dois salários mínimos, qual a consequência disso para vida das pessoas? Os alunos 

podem citar dificuldades de arcar com outras despesas essenciais, como aluguel de moradia, compra 

de gás de cozinha, pagamento de contas de energia elétrica e de água, aquisição de roupas e calça-

dos, por exemplo. Estimular os alunos a pensar, também, no que ocorreria se os trabalhadores não 

tivessem a garantia do salário mínimo. 

3ª atividade: 

Pedir para que os alunos se juntem novamente nos mesmos quartetos da aula anterior. Pedir 

para os alunos redigirem, coletivamente, uma análise do tema abordado na aula, levando em 

consideração a pesquisa dos preços dos itens da cesta básica e calculando o peso desses valores com 

base no salário mínimo. A análise deverá ser entregue na forma de texto, sendo que os alunos 

também poderão usar gráficos, se quiserem. Distribuir aos grupos uma folha de papel para que 

confeccionem os trabalhos. 

Aula 3 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 7 

Organização dos alunos: em trios para realizar a atividade e em círculo para facilitar o momento de diálogo. 

Antes da aula, pesquisar imagens de atividades de trabalho que exijam esforço físico ou que 

utilizem equipamentos de trabalho e de segurança específicos, para que os alunos possam refletir 

sobre os riscos associados a determinadas atividades de trabalho. Exemplos: carteiros, estivadores 

(trabalhadores dos portos), caminhoneiros, trabalhadores da construção civil, operadores de empi-

lhadeira, trabalhadores de aeroporto, entre outros. As imagens devem ser impressas em tamanho 

pequeno ou médio. 

1ª atividade: 

Iniciar a aula com uma conversa, explicando aos alunos que, além dos direitos dos trabalha-

dores estudados em aulas anteriores, a legislação trabalhista também tem como objetivo garantir 

que o ambiente de trabalho seja adequado e que as atividades sejam realizadas com segurança, 

preservando a saúde e a integridade do trabalhador. Dizer aos alunos que uma das formas de 

garantir a segurança dos trabalhadores é através do uso de equipamentos de segurança individual 

(EPI); perguntar aos alunos se eles já viram trabalhadores usando equipamentos de segurança. Eles 

poderão citar, como exemplos, coletes refletores, capacetes, luvas, botas, uniformes, entre outros. 

Estimular a reflexão dos alunos, ao longo da conversa, sobre o uso de equipamentos de segurança e 

sobre a importância do trabalho em ambientes seguros. Explicar a eles que o fornecimento de 

equipamentos de segurança é obrigação dos empregadores, mas que os trabalhadores também 

devem colaborar, utilizando os equipamentos de forma responsável, evitando riscos. 
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2ª atividade: 

Iniciar a aula distribuindo uma imagem para cada trio de alunos. Pedir que observem a ima-

gem e que respondam às seguintes perguntas, anotando as respostas no caderno: 

1. Os trabalhadores da imagem correm algum risco ao realizarem as suas atividades? 
Quais? 

2. Os trabalhadores estão usando equipamentos de segurança? 

3. O que poderia ser feito para melhorar a segurança dos trabalhadores retratados? 

Após responderem todas as perguntas, pedir para que os trios troquem as imagens, respon-

dendo novamente às perguntas para o máximo de imagens que conseguirem. 

3ª atividade: 

Recolher as imagens e pedir que os alunos se organizem em círculo. Mostrar uma imagem 

por vez e pedir para que os trios falem sobre o que identificaram nas imagens, explicando as respos-

tas que registraram no caderno. 

Aferição de aprendizagem 

Ao longo do processo, observar se os alunos reconhecem o salário mínimo e os demais bene-

fícios como direitos do trabalhador brasileiro. Durante a primeira aula, verificar se os alunos compre-

enderam quais são os principais direitos do trabalhador e por que são importantes para garantir uma 

vida digna às pessoas. Na segunda aula, avaliar se eles conseguem dimensionar o peso do custo da 

alimentação frente ao valor atual do salário mínimo, especialmente quando se calcula a quantidade 

de horas necessárias para adquirir os produtos. Observar se os alunos conseguem refletir criticamen-

te sobre a situação, valorizando o direito adquirido, mas compreendendo que ainda é necessária 

uma melhora significativa no valor do salário mínimo. Por fim, durante a terceira aula, observar se os 

alunos compreendem que muitos trabalhadores estão expostos a riscos e que necessitam de boas 

condições e de equipamentos de segurança para exercerem seu trabalho com segurança e saúde. 

Questões para auxiliar na aferição 

4. Na sua opinião, é importante garantir os direitos dos trabalhadores? Explique. 

5. Você acha que o avanço da tecnologia pode auxiliar uma melhora na segurança dos trabalhado-
res? Explique. 
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Gabarito das questões 

1. Respostas pessoais. É fundamental que sejam garantidos os direitos dos trabalhadores, pois isso 
lhes permitem que: desenvolvam suas atividades de trabalho sem prejudicar sua saúde; tenham 
tempo para descansar, realizando outras atividades, inclusive de convivência com a família e 
amigos, nos dias de folga e nas férias; recebam ao menos o salário mínimo; tenham uma apo-
sentaria (rendimentos), quando pararem de trabalhar, entre outros.  

2. Respostas pessoais. É provável que respondam que sim, pois novos equipamentos podem ser 
fabricados e diversos tipos de trabalho que compromentem a segurança dos trabalhadores po-
dem ser substituídos por novas máquinas e equipamentos, apesar de, num primeiro momento, 
após sua implementação, ocasionarem desemprego. 

 


