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Título: Trabalhando nas cidades – as variadas profis-

sões 

Duração: 4 aulas 

Introdução 

No último século, principalmente em virtude do desenvolvimento econômico e tecnológico, 

muitas profissões mudaram e outras deixaram de existir. Esta sequência didática tem o objetivo de 

levar o aluno a perceber a diversidade no exercício do trabalho ao longo do tempo. Nesse sentido, 

estudar as atividades exercidas por leiteiros, calceteiros, acendedores de lampião, entre outros, 

estimula o aluno a comparar o modo de vida existente na sociedade atual com o predominante no 

passado. Conhecer as profissões do passado é uma oportunidade para aguçar a curiosidade e o 

espírito investigativo do educando. 

Objetivos de aprendizagem  

• Reconhecer a diversidade das profissões. 

• Identificar mudanças no tempo.  

O “Eu”, o “Outro” e os diferentes grupos sociais e étnicos que compõem a cidade: os desa-

fios sociais, culturais e ambientais da cidade em que se vive – (EF03HI02) Selecionar, por meio da 

consulta de fontes de diferentes naturezas, e registrar acontecimentos ocorridos ao longo do tempo 

na cidade em que vive. 

A cidade e suas atividades: trabalho, cultura e lazer – (EF03HI12) Comparar as relações de tra-

balho e lazer do presente com as de outros tempos e espaços, analisando mudanças e permanências. 

Recursos e materiais necessários 

• Lousa e giz (ou quadro e caneta); 

• Folhas de papel sulfite em formato A4; 

• Lápis preto n.2; 

• Lápis de cor;  

• Tesoura sem ponta; 

• Cola; 

• Jornais e revistas para recorte; 

• Cartolina ou papel kraft. 
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Desenvolvimento  

Aula 1 – Trabalhos do presente  

Duração: 40 minutos. 

Organização dos alunos: em grupos de quatro integrantes.  

Inicie a aula organizando os alunos em grupos de quatro integrantes. Em seguida, comente 

que o tema da aula será “profissões” e entregue a cada grupo jornais e revistas para recorte. Peça 

aos alunos que pesquisem, nesses materiais, imagens que representam diferentes profissões. É 

importante verificar previamente se os jornais e revistas apresentam imagens relacionadas ao tema 

da pesquisa.  

Cada grupo deve selecionar no mínimo três imagens de profissões diferentes. Na lousa, es-

creva um roteiro para orientar as discussões dos alunos sobre as imagens que selecionarem:  

• Qual é a profissão representada na imagem?  

• Quais são as principais atividades realizadas por esse profissional no dia a dia?  

• Onde esses profissionais costumam trabalhar?  

Oriente os alunos a escrever em seus cadernos as respostas que surgirem a partir da discus-

são no grupo.  

A seguir, proponha a produção de cartazes, em folha de papel sulfite, divulgando as profis-

sões pesquisadas. Cada folha deve trazer apenas a imagem e as informações de uma única profissão. 

Nesse caso, cada grupo deve receber número de folhas equivalente ao de integrantes. Para essa 

atividade, devem utilizar as imagens da pesquisa anterior. Destaque que no cartaz deve constar o 

nome da profissão e as principais atividades realizadas por esse profissional no cotidiano. Estimule o 

trabalho conjunto pelos componentes de cada grupo. A criatividade dos alunos no momento da 

elaboração do cartaz pode ser explorada sugerindo que desenhem para complementar e ilustrar o 

trabalho.  

Aula 2 – Trabalhos do passado 

Duração: 40 minutos. 

Organização dos alunos:  em grupos de quatro integrantes. 

Comece a aula organizando os alunos em grupos de quatro integrantes e explicando que será 

feita na sala uma Feira de Profissões. Essa feira consistirá na elaboração e apresentação de trabalhos 

pelos alunos em sala de aula. Cada grupo deve elaborar um cartaz, em cartolina ou papel kraft, com 

informações a respeito das profissões que serão pesquisadas.  
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Comente com os alunos que, além das profissões que encontraram nos jornais e revistas na 

aula anterior, muitas atividades profissionais que existiam no passado não existem mais nos dias de 

hoje. Questione os estudantes: Por que algumas profissões desapareceram? Você conhece alguma 

profissão que não existe mais? Conhece alguém que tinha uma profissão que não existe mais?  

Não se preocupe com uma resposta definitiva dos alunos nesse momento. Registre na lousa 

as hipóteses levantadas por eles e, se possível, anote ou fotografe o que foi discutido.  

Comente com os alunos que eles vão pesquisar, em casa, com a orientação dos pais ou res-

ponsáveis, algumas profissões do passado. É importante que o aluno registre em seu caderno as 

principais atividades desempenhadas pelo profissional pesquisado. Para isso, sugira um roteiro para 

a pesquisa:  

• Como era o trabalho desse profissional? 

• Quais eram os objetos e ferramentas utilizados por esse profissional em seu ofício?  

• Por que esse profissional era importante?  

Aula 3 – Diferentes profissões 

Duração: 40 minutos. 

Organização dos alunos: em grupos de quatro integrantes. 

Em sala de aula, organize os alunos em grupos de quatro integrantes para discutirem as pes-

quisas realizadas em casa. Retome a ideia da Feira de Profissões e explique que cada grupo deverá 

escolher de duas a três profissões da pesquisa de casa e elaborar um cartaz contendo informações 

sobre elas. Peça-lhes que façam desenhos ou colagens que representem as profissões do passado, 

demonstrando o que os profissionais faziam, quais materiais utilizavam em seu trabalho e se produ-

ziam algum tipo de objeto. Distribua folhas de papel kraft ou cartolina para que os grupos possam 

elaborar os cartazes.  

Aula 4 – Os trabalhos mudam 

Duração: 40 minutos. 

Organização dos alunos: em círculo. 

Nessa aula, os grupos devem apresentar seus cartazes para os colegas. O objetivo das apre-

sentações é estimular os alunos a refletir por que essas profissões ficaram no passado. Ao final de 

cada apresentação, questione os alunos, por exemplo: Por que não existem mais leiteiros na maior 

parte das cidades do país? Por que hoje não precisamos mais de acendedores de lampião? No 

término das atividades, caso os alunos não tenham chegado a essa conclusão, comente que o 

desenvolvimento da tecnologia provocou o fim de algumas profissões. Use exemplos concretos como 

o dos acendedores de lampiões, que com a expansão das redes de eletricidade perderam sua função. 

Para finalizar a sequência didática, faça uma síntese com os educandos das atividades realizadas nas 
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aulas, destacando as hipóteses sobre o porquê de algumas profissões terem desaparecido e outras, 

como feirantes, sapateiros e alfaiates, terem se mantido. 

Aferição de aprendizagem  

A aferição da aprendizagem deve ocorrer ao longo de todas as aulas. Na primeira aula, ob-

servar o desenvolvimento da atividade em grupo, a partir da qual será introduzido o tema central. 

Nas duas últimas aulas, é importante verificar, primeiramente, como foi a pesquisa que cada aluno 

desenvolveu em casa. Na sequência, avalie o envolvimento do aluno com a atividade, se ele conse-

gue identificar a mudança das profissões ao longo do tempo e do desenvolvimento tecnológico. Além 

disso, observe como foram as apresentações dos trabalhos, o respeito dos turnos de fala e o interes-

se de cada um na atividade. 

Sugestão de questões para observar o desenvolvimento de algumas habilida-

des enfocadas na sequência didática  

1. Com o passar do tempo, muitas profissões mudaram e algumas até deixaram de existir. Qual das 
profissões a seguir não é mais comum nos dias atuais?  

a) Pedreiro 

b) Leiteiro              

c) Músico 

d) Eletricista  

2. Um dos motivos que estimulou uma grande mudança nas profissões foi: 

a) O crescimento da população. 

b) O surgimento de novas cidades. 

c) O desenvolvimento da tecnologia. 

d) O aumento dos salários.  

 

Gabarito das questões 

1. b) Leiteiro.  

2. c) O desenvolvimento da tecnologia. 


