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Título: Aprendendo sobre o trabalho 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

O trabalho é uma atividade essencial para o ser humano. Por meio dele as pessoas transfor-

mam a natureza e constroem relações. Esta sequência tratará das diferentes profissões de forma lú-

dica, promovendo atividades que possibilitem aos alunos reconhecer a importância de diversas ativi-

dades.  

Objetivos de aprendizagem  

• Reconhecer diferentes profissões. 

• Refletir sobre a importância das profissões. 

A sobrevivência e a relação com a natureza – (EF02HI10) Identificar diferentes formas de trabalho 

existentes na comunidade em que vive, suas especificidades e importância. 

Recursos e materiais necessários 

• Revistas e jornais, 

• Lápis preto n. 2, 

• Caderno (do aluno), 

• Cola branca, 

• Tesoura sem ponta, 

• Folha de papel sulfite. 

Desenvolvimento  

Aula 1 – Os diferentes trabalhos  

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: em fileiras. 

Reserve esta aula para falar sobre as diferentes formas de trabalho. Pergunte aos alunos qual 

é o significado da palavra “trabalho” para eles. É provável que as crianças associem “trabalho” a “pro-

fissão”, o que não é incorreto. Ainda assim, explique a elas que qualquer atividade exercida por uma 

pessoa pode ser considerada trabalho. Comente que o trabalho faz parte do cotidiano das pessoas 

desde épocas muito antigas, quando os primeiros seres humanos caçavam, pescavam e coletavam 

frutos para obter alimento. 
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Após a abordagem inicial, disponibilize jornais e revistas para que os alunos busquem imagens 

de diversos profissionais. Em um primeiro momento, eles deverão selecionar e recortar a imagem das 

profissões. Em seguida, vão colá-las no caderno, identificando a profissão e escrevendo uma frase que 

destaque a importância dela. Por exemplo: o aluno que escolher a profissão de músico deverá ter no 

caderno o recorte da imagem do profissional com um instrumento musical ou em uma apresentação 

artística. Ao lado deve estar o nome da profissão (músico) e, logo abaixo, uma frase relacionada a ela 

(“os músicos alegram as pessoas”, por exemplo). Assim que todos finalizarem, peça que mostrem as 

imagens, digam quais são as profissões selecionadas e leiam as frases para os colegas. Os alunos po-

dem selecionar até três imagens. Anote, em uma folha à parte, as profissões selecionadas pelos alunos. 

Essas informações serão importantes para a aula seguinte. 

Aula 2 – A profissão de cada um 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: em semicírculo. 

Nesta aula os alunos poderão fazer, de forma lúdica, algumas reflexões sobre as diferentes 

profissões. Como preparação, confeccione alguns papéis em formato de ficha e escreva o nome de 

uma profissão diferente em cada ficha. Se possível, inclua os nomes de todas as profissões citadas 

pelos alunos na aula anterior. Guarde as fichas em um pote e leve para a sala de aula.  

Para iniciar, peça a um aluno que retire uma ficha do pote, leia o nome da profissão e não 

revele a ninguém. Explique que ele será o único a saber a resposta e que os colegas farão perguntas 

para tentar adivinhá-la. Ele, no entanto, só poderá responder dizendo “Sim” ou “Não”. No caso de um 

aluno sortear a profissão “bombeiro”, por exemplo, podem ser feitas perguntas como “Ele trabalha na 

escola?” (Não), ou “A profissão dele é perigosa?” (Sim), até que um dos alunos adivinhe a profissão 

selecionada. Quando isso acontecer, quem adivinhou será o próximo a sortear e responder às pergun-

tas dos colegas. Se possível, repita a atividade até que todos tenham a oportunidade de pegar uma 

ficha. A proposta é que tanto os alunos que perguntam como aquele que responde reflitam sobre as 

particularidades das diferentes profissões.  

Para concluir a aula, promova uma roda de conversa para que os alunos possam falar sobre a 

atividade e fazer algumas perguntas, conforme sugestão: 

• Qual das profissões mencionadas você considera mais interessante? Por quê?  

• Você pensa em exercer uma dessas profissões no futuro? Por quê? 

As respostas dessas perguntas poderão revelar se os alunos reconhecem a diversidade entre 

as profissões, bem como a importância de cada uma. 

Aferição de aprendizagem  

As aulas propõem que os alunos reflitam sobre a diversidade e a importância das profissões. 

Na aula 1, a aferição de aprendizagem pode ser feita com base na observação da participação dos 
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alunos em sala de aula, bem como na realização das atividades. É importante verificar se eles identifi-

cam a existência de diferentes profissões. Na aula 2, observe o comportamento dos alunos durante a 

atividade lúdica proposta. É importante que eles reconheçam que cada profissão tem características e 

importância própria.  

Sugestão de questões para observar o desenvolvimento da habilidade enfocada 
na sequência didática 

1. Encontre no caça-palavras os nomes de quatro profissões. 

 

M P R O F E S S O R 

U W O F E G X F J T 

S F A T O R D G I J 

I G I C G E R H E O 

C D E N T I S T A P 

O Y U K I D S A L I 

2. Assinale a alternativa correta. 

a) Existem diversas profissões e cada uma tem sua importância.  

b) Homens e mulheres não podem exercer as mesmas profissões.  

c) Algumas profissões não têm importância. 

d) Existem poucas profissões no mundo. 

 

Gabarito das questões 

1. Ator, dentista, músico, professor. 

2. a) Existem diversas profissões e cada uma tem sua importância.  


