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Título: Trabalho e rotina 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

O trabalho faz parte da vida das pessoas e de nossa sociedade. Trabalhar, no entanto, não é a 

única atividade importante para uma pessoa adulta – ter momentos de descanso e lazer também de-

vem fazer parte de sua rotina. 

Objetivos de aprendizagem 

• Reconhecer que o trabalho faz parte da vida das pessoas adultas. 

• Identificar que há profissões antigas e que algumas delas não existem mais. 

• Compreender que novas profissões estão surgindo. 

• Conhecer a importância da rotina. 

• Identificar que as pessoas têm diferentes rotinas. 

• Explorar a rotina de diferentes familiares. 

As habilidades e todo conteúdo explorado foram elaborados a partir dos objetos de conheci-

mento da BNCC, 1º ano, visando introduzir, de modo progressivo, temas que serão aprofundados no 

ano seguinte.  

As fases da vida e a ideia de temporalidade (passado, presente, futuro) – Identificar a passagem do 

tempo por meio da análise de objetos e relações de trabalho e comunidade; compreender as mudan-

ças dos avanços tecnológicos e seus impactos no cotidiano. 

A vida em família e os diferentes vínculos e configurações – Reconhecer a importância do trabalho, 

seu vínculo com a comunidade e com problemas sociais. 

Recursos e materiais necessários  

• Lousa e giz (caneta de lousa); 

• Imagens de antigas e novas profissões de revistas ou da internet – acendedor de lampiões, 
professor (antigamente e atual), entregador de leite, designer, blogueiro, etc; 

• Folhas de papel sulfite; 

• Lápis grafite, lápis de cor e canetinhas hidrocor; 

• Cartolinas e fita adesiva para fazer mural e calendário. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Roda de conversa 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em fileiras 

Ao iniciar a aula, pergunte aos alunos se eles sabem a profissão de seus familiares. A partir das 

respostas, faça uma lista na lousa. É importante comentar que todos os trabalhos são de extrema im-

portância para a comunidade, de modo que os alunos valorizem todas as profissões comentadas e as 

atividades exercidas por elas na cidade onde vivem.  

Depois, proponha uma conversa sobre a participação de inúmeros profissionais em seu dia a 

dia, como os professores, os diretores, os funcionários da escola, a pessoa que dirige o ônibus, as que 

mantêm a limpeza da escola e da rua, etc. Todos esses profissionais atendem determinada demanda 

que está diretamente relacionada com a organização da cidade. Antigamente, havia outras demandas, 

que eram atendidas por outras profissões – é o caso do entregador de leite residencial, do acendedor 

de lampiões ou das telefonistas. Quando surgem novas necessidades, surgem também novos profissi-

onais. Um exemplo que pode ser trabalhado em sala de aula são as diversas profissões que nasceram 

a partir do avanço do computador ou de outras ferramentas tecnológicas. Designer gráfico, blogueiros, 

analistas, etc. 

Os alunos podem não compreender muitas dessas antigas profissões, o que exige que elas 

sejam explicadas de uma forma mais detalhada. Esclareça que o entregador de leite era responsável 

pela entrega diária de leite fresco armazenado em garrafas de vidro. O professor pertence a uma pro-

fissão que existe há muito tempo – aproveite o momento para comparar as fotografias. Já o designer 

gráfico e o blogueiro, por exemplo, fazem parte de uma nova geração de profissionais que criam con-

teúdos para a internet.  

Após essa conversa, finalize a aula distribuindo folhas de papel sulfite e pedindo aos alunos 

que façam um desenho do que querem ser quando crescerem, permitindo, inclusive, que inventem 

novas profissões pensando em possíveis necessidades do futuro.  

Aula 2 – Quadro com rotina 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em fileiras 

No início da aula, retome os desenhos produzidos na aula anterior. Peça aos alunos que apre-

sentem as profissões escolhidas, comentando o que os motivou a escolhar aquela profissão e compar-

tilhando suas produções com os colegas. Se possível, elabore um mural com os desenhos e o nome 

das profissões.  
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Na sequência, introduza o tema da aula, perguntando aos alunos se eles sabem o que é rotina. 

Aproveite as respostas dadas e explique que a rotina é o hábito de se fazer sempre a mesma coisa, do 

mesmo modo ou no mesmo horário. Comente que a rotina é importante para organizar a vida, é por 

meio dela que sabemos os momentos em que as pessoas trabalham, descansam, estudam, brincam, 

se alimentam ou dormem. Ainda assim, é importante lembrar que cada pessoa tem uma rotina dife-

rente. Apresente aos alunos a sua rotina ou uma rotina fictícia. Veja o exemplo a seguir.  

Nome O que faço de manhã O que faço à tarde O que faço à noite 

Paula 
Acorda, escova os dentes, 
toma café da manhã e vai 
para a escola. 

Volta para a casa, al-
moça com a avó e 
brinca com sua vizinha. 

Faz a lição de casa, 
toma banho, janta e vai 
dormir. 

Discuta a rotina de Paula com os alunos e peça que verifiquem se há semelhanças ou diferen-

ças com o que costumam fazer, permitindo que repensem o que costumam fazer todos os dias. 

O estudo sobre a rotina diária pode abrir diálogos sobre a rotina da semana, sabendo, por 

exemplo, que os alunos não vão à escola todos os dias, mas apenas de segunda a sexta. O sábado e o 

domingo geralmente são dias reservados para passeios e descanso, tanto para adultos quanto para 

crianças. Adultos que trabalham no fim de semana, por exemplo, costumam ter folgas durante a se-

mana, criando outra rotina. 

Peça que copiem a estrutura do quadro no caderno e, com a ajuda de seus familiares ou res-

ponsáveis, preencham a tabela em casa. Caso julgue necessário, peça também que preencham a tabela 

com a rotina de, pelo menos, mais um familiar, assimilando diferenças entre rotinas de pessoas que 

moram na mesma casa (veja algumas orientações sobre o quadro na seção Sugestão de questões para 

observar o desenvolvimento de algumas habilidades enfocadas na sequência didática, a seguir). 

Nome O que faço de manhã O que faco à tarde O que faço à noite 

  
  

 

    

 

Aula 3 – Rotina na escola 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em grupos de quatro ou cinco integrantes 

Organize a turma em grupos de quatro a cinco integrantes. Em seguida, peça que cada aluno 

apresente aos colegas de grupo as rotinas elaboradas em casa, comparando semelhanças e diferenças. 

A percepção da diversidade de rotinas é um ponto muito importante da atividade, portanto, ajude os 

grupos a notarem esses detalhes. Depois dessa etapa de discussão em grupo, abra a discussão para a 

sala e deixe que compartilhem suas percepções. 
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Com base na rotina individual de cada um, proponha que elaborem um quadro com a rotina 

de toda a sala de aula no espaço escolar. Veja o exemplo a seguir. 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

     

Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo 

     

Indique um dia da semana para cada grupo e peça que discutam quais são as atividades e aulas 

do dia, preenchendo o quadro. Os alunos também podem sugerir atividades e práticas para se torna-

rem rotina, como fazer uma brincadeira toda sexta ou brincar com tinta em alguma das aulas de terça, 

compreendendo que a rotina não envolve apenas a execução de algo, mas o seu planejamento. Ao 

final da atividade, discuta as propostas e os quadros e eleja um para ficar no mural. Ajude-os com 

possíveis ajustes. 

Finalize a aula pedindo aos alunos que copiem o calendário no caderno. Esclareça que é im-

portante ter uma cópia para consulta, assim, sabendo quais são as atividades daquele dia, eles podem 

se organizar. 

Aferição de aprendizagem 

A aula 1 é o momento de sensibilização em relação ao tema do trabalho, ele vai guiar as dis-

cussões sobre temporalidade para introduzir a temática da rotina. É importante que o aluno compre-

enda que muitas atividades estão relacionadas com necessidades de determinada sociedade/comuni-

dade. Com o passar dos anos, a tarefa pode se tornar obsoleta – e por isso o desenho das profissões 

pode ser uma interessante ferramenta de aula, permitindo aos alunos não só imaginar o que querem 

exercer ao crescer, mas usar a criativade para avaliar novas necessidades daqui a alguns anos. O as-

sunto está indiretamente vinculado com a rotina de muitas comunidades, o trabalho é um item cons-

tante na rotina de quase todos os indivíduos adultos, assim como a escola na rotina das crianças.  

Nas aulas 2 e 3, verifique se os alunos conseguem estabelecer comparações entre as rotinas e 

reconhecem a simultaneidade de ações no tempo. 
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Sugestão de questões para observar o desenvolvimento de algumas habilida-

des enfocadas na sequência didática. 

1. Liste dois tipos de profissões, uma antiga e outra nova. 

2. Explique oralmente o que é rotina.  

3. Escolha um dia da semana e complete o quadro com as atividades desempenhadas por você e 
uma pessoa de sua convivência: 

 

Nome Dia da semana O que faço de manhã O que faco à tarde O que faço à noite 

     

    

 

Gabarito das questões 

1. O aluno tem de ser capaz de lembrar de profissões antigas, como a do entregador de leite, e 
novas, como os blogueiros. 

2. É esperado que o aluno explique com suas palavras que a rotina é o hábito de se fazer a mesma 
coisa no mesmo horário todos os dias ou alguns dias da semana. Existe a possibilidade dele dar 
exemplos de sua própria rotina.  

3. Possíveis respostas para o quadro: 

 

Nome Dia da semana O que faço de manhã O que faco à tarde O que faço à noite 

Nome do aluno 

Segunda-feira 

Acordo, tomo banho, vou 
à escola. 

Volto da escola, faço 
lição de casa. 

Janto em família e 
durmo. 

Familiar 

Acorda, toma banho, café 
da manhã, me deixa na 
escola e vai para o traba-
lho 

Trabalha. 

Volta do trabalho, 
olha a minha lição, 
janta com a família e 
dorme. 

 


