
Território e Sociedade
Geografia
Volume  3 – Capítulo 7

APRESENTAÇÃO

1

As transformações recentes na economia, apoiados no desenvolvimento 
tecnológico, tiveram impacto no modo de vida das pessoas, nas atividades 
econômicas e, consequentemente, no mercado de trabalho, cada vez mais 
seletivo. Se, de um lado, a adoção de novas tecnologias favoreceu o aumento 
da produtividade e da competitividade em todos os setores, de outro afetou 
os trabalhadores com a diminuição de empregos e ocasionou transferência 
de muitos postos de trabalho do setor de produção de mercadorias para o 
setor de serviços.

Sociedade e economia

Funcionário ajusta bombas de ordenha em vacas leiteiras, em uma fazenda que faz parte de um 
projeto que utiliza dados da cadeia de abastecimento alimentar, do agropecuarista ao consumi-
dor, para ajudar os criadores a responder melhor à demanda dos consumidores e a reduzir os 
custos de transporte e cultivo de alimentos. Arborfield (Inglaterra), 2016.
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 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 3a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
Espera-se que ao concluir o capítulo, os alunos tenham com-
preendido:

 • Os setores da economia.

 • As transformações recentes na economia.

 • A importância da População Economicamente Ativa – PEA.

 • A tendência à terceirização dos serviços.

 • Os motivos do aumento das atividades informais.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Os caminhos da industrialização brasileira 

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático

 • Caderno de anotações

Procure iniciar as aulas com questionamentos sobre a temática abordada, 
essa conversa servirá para o professor verificar o conhecimento prévio dos 
alunos.

Peça aos alunos que pesquisem sobre os países com maior população do 
mundo.

PREPARAÇÃO
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AULA 1

Inicie a aula propondo a atividade da página 158. 

Explique as classificações dos setores da economia. Como eles têm mudado 
a dinâmica de produção no cenário mundial. Explique o que é a PEA – Popu-
lação Economicamente Ativa, e qual sua importância para a economia. Des-
taque a atuação das atividades informais e como elas refletem na economia.

Explique como a globalização mudou os fluxos econômicos. O e-commerce, 
as bolsas de valores, e tudo o que pode ser dinamizado a partir da tecnologia. 
E como isso altera a dinâmica do espaço geográfico.

AULA 2

Inicie a aula explicando as formas de desemprego: estrutural e conjuntural, 
como ambos refletem na economia. Mostre as taxas de desemprego no mun-
do, as causas das variações nessa taxa. 

Mostre também como tem ocorrido a atuação dos jovens no mercado de 
trabalho e o impacto para a economia, sobretudo nacional. Mostre como é 
desenvolvida a maioria da s atividades informais na economia e as consequ-
ências dela para o trabalho formal.

Explique como as leis trabalhistas podem ser flexíveis e que isso muitas vezes 
favorece apenas o empregador. Utilize o exemplo da aprovação da terceiriza-
ção do trabalho no Brasil.

AULA 3

Inicie a aula mostrando como se configura o trabalho no Brasil, os problemas, 
como trabalho infantil e escravo e as políticas para melhorar esse setor.

Explore os gráficos da página 165. Mostre como está a situação do emprego 
atualmente, mostre que ainda acontece trabalho escravo, em áreas urbanas 
e rurais. Mostre também os dados de trabalho infantil e abra uma discussão 
sobre qual deve ser a idade que um jovem pode começar a trabalhar na visão 
deles. E destaque os fatores que desencadeiam isso.

Fale do papel da mulher na sociedade e economia atuais e a importância da 
mulher como arrimo de família, muitas vezes sendo a única pessoa a susten-
tar sua casa.

Finalize a aula com a atividade da página 170.
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O professor poderá verificar se os alunos atingiram as expectativas de apren-
dizagem analisando a participação durante as aulas, através dos debates e 
discussões. Verifique a compreensão do material nas produções de textos, 
durante as argumentações nas discussões, a exposição da pesquisa, nas ar-
gumentações e na resolução dos exercícios.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

 

AULA 4

Inicie a aula explicando como se define a linha de pobreza, explore os gráficos 
da página 171, mostre que mesmo nos países desenvolvidos as taxas de po-
breza têm aumentado, peça aos alunos que relacionem esses fatos.

Trabalhe a questão da distribuição de renda, peça aos alunos que discutam 
maneiras de melhor distribuir a renda de forma mais igual à todos. Coloque a 
questão da exclusão social.

Explique o que é o IDH – índice de desenvolvimento urbano, quais critérios 
são utilizados e quais dados são expressos.

Finalize a aula com as atividades do livro.


