
APOSTILA – TEMA TRABALHO 

 

  OBJETIVO GERAL:   
• Compreender o trabalho como uma atividade indispensável na vida do ser 

humano para afirmação de sua dignidade e cidadania, assim como a necessidade 
da valorização das profissões. 

 
  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
• Valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas relações pessoais, sendo 

capaz de expressar seus sentimentos, experiências, idéias e opiniões. 
• Identificar informações relevantes para a compreensão de textos publicitários. 
• Produzir textos publicitários observando sua estrutura e linguagem. 
• Revisar os próprios textos com o objetivo de aprimorá-los, estabelecendo relações 

entre suas partes. 
•  Escrever e revisar textos com domínio e segurança. 
• Reconhecer e aplicar elementos gramaticais e ortográficos em produções escritas. 
• Demonstrar interesse para investigar, explicar e interpretar em diferentes contextos 

do cotidiano e também de outras áreas do conhecimento, os conceitos e 
procedimentos matemáticos abordados durante o mês. 

• Vivenciar processos de resolução de problemas, percebendo que para resolvê-los é 
preciso compreender, interpretar, raciocinar, resolver e verificar os cálculos 
efetuados. 

• Resolver expressões numéricas, através da resolução de situações-problemas. 
• Associar a multiplicação a situações que representam uma adição de parcelas iguais. 
• Estimar e interpretar resultados de medidas de tempo. 
• Ler e interpretar calendário mensal e  anual. 
• Identificar as atividades agrárias, industriais e comerciais existentes no município e no 

Brasil. 
• Reconhecer que o ser humano utiliza e transforma a natureza. 
• Identificar os órgãos do sistema digestivo relacionando suas funções no processo de 

digestão. 
• Perceber que as formas de trabalho no Brasil colônia visavam garantir a posse da 

terra e gerar lucros para a coroa portuguesa. 
• Analisar as condições de trabalho oferecidas pelas atividades econômicas 

desenvolvidas no município, comparando-as no decorrer dos tempos. 
• Reconhecer vida e obra do artista e inventor Leonardo da Vinci. 
• Entender o trabalho como um direito do ser humano na construção da dignidade. 
• Reconhecer a importância do trabalho em equipe. 
 
CONTEÚDOS 
• Pronome pessoal. 
• Encontro vocálico e consonantal. 



• Revisão gramatical. 
• Divisão silábica e encontros vocálicos. 
• Sons do X. 
• Leitura, produção e revisão de textos: publicitários. 
• Calendário 
• Expressões numéricas: adição e subtração. 
• Multiplicação sem reagrupamento: situações-problema. 
• Medidas de tempo: dia/mês/ano. 
• Medidas de tempo: horas/minutos. 
• Os recursos naturais e os produtos industrializados. 
• Sistema digestivo. 
• As formas de trabalho no Brasil colonial: atividades nos engenhos, mineração (as 
condições de trabalho). 
• Os trabalhadores em Anápolis (as condições de trabalho no município ontem e hoje). 
• O trabalho no espaço urbano e rural, no município e no Brasil. 
• Vida e obra do artista e inventor Leonardo da Vinci. 
• Qualificação, exploração, direitos e deveres do trabalhador. 
• Esportes individuais e em equipe. 
• Respeito mútuo, justiça, diálogo e solidariedade. 
 
 
RECURCOS DIDÁTICOS 
• Aparelho de som/ CD 
• Rótulos e embalagens 
• Pincéis, tintas, cartolinas 
• Relógios de diversos modelos 

 
 

AVALIAÇÃO 

• Os alunos serão avaliados através de observações do dia-a-dia, nas atividades 
propostas e realizações das mesmas, assim como nas habilidades descritas nas 
fichas avaliativas. 

 
 
 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES METODOLÓGICAS – 4º Ano - TE MA - Trabalho. 
 

�  Olá pessoal! É com muita disposição para estudar que iniciamos o mês de maio, 
onde no decorrer do mesmo vamos comemorar uma data muito importante do 
calendário: O dia do trabalho! Veremos que ele transforma e dignifica o ser 
humano. Mas, afinal o que é trabalho? Todos podem e devem trabalhar? Todos os 
trabalhadores são reconhecidos pelo trabalho que desempenham? Todos 
usufruem de igualdades e direitos?   Existe profissão melhor que a outra? Vocês 
trabalham?  Vocês sabiam que estudar também é uma forma de trabalho? Mas 



além de estudarem com certeza ainda sobra um tempinho para ajudarem seus 
pais em alguns afazeres domésticos, não é verdade? 

� Vamos iniciar nosso tema de uma forma bem gostosa. Vamos fazer um teatrinho 
de profissões? Vai ser bem divertido e por sinal vamos ter que trabalhar muito 
para que fique bem bonito 

 
 

Professor – Motivando e Momento da Leitura: Se possível organize o teatro com 
antecedência providenciando as roupas e acessórios. Aproveita para dramatizar para 
toda a escola. Forme grupos de forma que as profissões fiquem bem distribuídas,  
 
Teatro das profissões 
Autor: Marco Ramos 
 
 
Eu sou um serralheiro 
Trabalho o dia inteiro.  
Gosto muito do que faço 
Trabalho com solda e aço...  
 
 

 
Eu sou um bombeiro, 
Tenho ambulância e carros pipas. 
E sempre chego primeiro 
Combatendo o fogo e salvando vidas... 

 
Eu sou um engenheiro, 
E construo a cidades. 
Projeto prédios inteiros, 
Escolas, casas e maternidades... 
 
 

 
Eu sou a médica, 
Cuido dos doentes e machucados. 
Dou remédios na dose certa, 
Para que todos fiquem curados... 
 

 
Eu sou a costureira, 
Trabalho com linha e panos de 
algodão. 
Faço roupa nova e faceira, 
Mas também remendo furos, e prego 
botão... 
 
 

 
Eu sou o marceneiro, 
Faço moveis e todos os lugares. 
Cozinha, sala, quarto e banheiro 
Preenchendo todos os lares... 
 

 
Eu sou o motorista, 
E levo coisas que você ainda não viu: 
No caminhão carga, no ônibus o 
turista, 
Viajando pelas estradas do Brasil... 
 

 
Eu sou a dentista, 
E cuido bem do seu sorriso. 
Cárie não aparece na minha vista, 
Pois para tirá-la, faço o que for preciso... 
 
 
 

 
Eu sou o eletricista, 
Trabalho com eletricidade. 
Levo luz para quem precisa, 
Em qualquer lugar da cidade... 
 

 
Eu sou a enfermeira,  
Cuido dos dodóis e dos doentes 
Dou vacinas certeiras,  
Nos bumbuns de muita gente...  
 
 



 
 
Eu sou o policial, 
Patrulho todas as ruas, 
De dia   ou de  noite, para mim é 
normal, 
Para garantir a segurança sua... 
 
 

 
Eu sou a professora, 
Ensino com prazer 
Para que tenhas uma vida promissora, 
E assim, inteligente crescer... 
 

 
 

Trabalho correndo atrás 
De um simples carro de lixo 
Catando, de porta em porta. 
Um saco aqui, outro ali. 
Meu trabalho é importante 
Com honra, sou o gari. 
 

 

Pego o balde e o sabão 
Vassoura e pano de chão 
Vivo de calo na mão 
Limpo a sala, o corredor... 
Meu trabalho é importante 
Com honra, sou zelador. 
 

 
Querem saber o que faço? 
Pois bem, eu faço de tudo. 
Limpo os move e o chão 
Boto comida na mesa 
Lavo e passo pros patrão 
Cuido também das criança 
Pros patrão ir trabaiá 
Às vezes fico a pensar 
O que é minha profissão 
Se é empregada doméstica 
Ou secretária do lar. 
Isso tudo não importa 
A única coisa que farta 
É meu salário aumentar. 
 

 
Me alevanto bem cedinho 
Pego o chapé e a inxada 
Tumbém a cabaça d´água 
Rapadura e farinha 
Boto mi pras galinha 
Vou pra roça trabaiá 
Me sinto mais importante 
Que gari e zelador 
Inté mermo que doutor 
Boto o pão na sua mesa 
Com honra sou lavrador. 
 

 
 
 
  
Bate- Papo:  Após a dramatização, pergunte aos alunos que profissão querem exercer 
no futuro, o por que da escolha. Deixem que falem sobre a profissão dos pais, onde 
trabalham. Converse com os mesmos sobre o valor de cada profissão, levando-os a 
perceberem que todas são dignas, necessárias e devem ser valorizadas pela 
sociedade. 

 

Registro do Bate- Papo: Que tal agora registrar o que você pretende ser no futuro? 
Afinal você está estudando bastante para isso não é verdade? 

 



 

O que eu vou ser quando crescer? 

                                       _______________________________________________________ 

                                               _______________________________________________________ 

                                               _______________________________________________________ 

                                               _______________________________________________________ 

                                              _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Vamos aprender a origem do dia do trabalho? 

1º de Maio – Dia Mundial do Trabalho 
 

 

 

 

 

 

Comemorado no dia 1º de maio, o Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador é uma 
data comemorativa usada para celebrar as conquistas dos trabalhadores ao longo da 



história. Nessa mesma data, em 1886, ocorreu uma grande manifestação de 
trabalhadores na cidade americana de Chicago.  

Milhares de trabalhadores protestavam contra as condições desumanas de 
trabalho e a enorme carga horária pela qual eram submetidos (13 horas diárias). A 
greve paralisou os Estados Unidos. No dia 3 de maio, houve vários confrontos dos 
manifestantes com a polícia. No dia seguinte, esses confrontos se intensificaram, 
resultando na morte de diversos manifestantes.  

Em 20 de junho de 1889, em Paris, a central sindical chamada Segunda 
Internacional instituiu o mesmo dia das manifestações como data máxima dos 
trabalhadores organizados, para assim, lutar pelas 8 horas de trabalho diário. Em 23 de 
abril de 1919, o senado francês ratificou a jornada de trabalho de 8 horas e proclamou 
o dia 1° de maio como feriado nacional.  

Após a França estabelecer o Dia do Trabalho, a Rússia foi o primeiro país a 
adotar a data comemorativa, em 1920. No Brasil, a data foi consolidada em 1924 no 
governo de Artur Bernardes. Além disso, a partir do governo de Getúlio Vargas, as 
principais medidas de benefício ao trabalhador passaram a ser anunciadas nesta data. 
Atualmente, inúmeros países adotam o dia 1° de maio  como o Dia do Trabalho, sendo 
considerado feriado em muitos deles.  
 
Disponível em: http://www.brasilescola.com/datacomemorativas/dia-d o-trabalho.htm  

Atividades  1 -  Em anexo 

 

TRABALHO NO ESPAÇO RURAL X TRABALHO NO ESPAÇO URBAN O 

O trabalho do homem modifica os ambientes de diversas formas. 
O TRABALHO NO CAMPO : O trabalho no espaço rural exige grandes espaços para 
pastagens, criação de animais, bem como para os diversos tipos de culturas e 
plantações. 

Atualmente no Brasil, as grandes propriedades rurais se utilizam de tecnologia 
avançada e empregam trabalhadores assalariados que trabalham em troca de um 
salário mensal ou semanal e trabalhadores temporários como os bóias-frias, que 
trabalham na lavoura esporadicamente, apenas na época da plantação ou  da colheita 
E recebem uma diária muito pequena por seu trabalho. 

As pequenas e médias propriedades têm poucos empregados e geralmente 
utilizam mão-de-obra familiar. 
Há ainda trabalhadores que trabalham como: 

� Meieiros -  cultivam a terra que não lhes pertence, dividem a produção como o 
proprietário das mesmas. 

� Sistema de cooperativas – industrializa e vende seus produtos por um preço 
melhor, dividem os custos de compra e manutenção dos equipamentos, 
insumos agrícolas, vacinas, etc. 

� Arrendatários – alugam um pedaço de terra de outrem para plantar. 
 
 

O TRABALHO NA CIDADE : Nos espaços urbanos existem uma concentração 
muito grande de construções, isto porque o comércio, a indústria e a prestação de 
serviços exigem um maior número de pessoas e de estabelecimentos próximos uns 
dos outros. 



No passado, os centros urbanos brasileiros prevaleciam o comércio e 
administração pública, ou seja, trabalhavam comerciantes, funcionários públicos, 
artesãos, trabalhadores domésticos, etc. 

Com o surgimento das primeiras fábricas o número de habitantes nas cidades 
cresceu, pois muitas pessoas vieram da zona rural para tentar a vida na cidade, e 
hoje o número de pessoas que trabalham na prestação de serviços vem crescendo 
e as cidades estão se tornando grandes centros de compra e espaços de lazer. 

 
Texto extraído do livro: História- Coleção Vitória-  Régia – 4º ano ( com adaptações). 
 

Atividade 2 – Em anexo 
 
 

� Bom pessoal, amanhã iremos aprender sobre os recurs os naturais e os 
produtos industrializados. Para isso, será necessár io que tragam de casa 
embalagens ou rótulos de produtos que consomem no d ia-a-dia. Ok? Até 
lá!  

 
Professor- Motivando: Peça aos alunos que se organizem em grupos e estudem 
atentamente os rótulos que trouxeram de casa. Oriente-os para que localizem 
alguns dados contidos no produto, como: marca nome do fabricante, endereço da 
indústria, peso, vencimento, matéria-prima de origem etc. Aproveite para fazer um 
mural dos mesmos enfocando o conteúdo. 
 
 

 
Momento da Leitura:  

Alimentos Industrializados: praticidade x riscos  
 

Por Denise Carceroni  

                                                                                                 

 

                                                       

 

 

 
Tanto os alimentos industrializados quanto aqueles preparados em casa oferecem 
vantagens e riscos.  
Preparados em casa:  

• Risco: podem estragar facilmente se não estiverem sob refrigeração. 
• Vantagem: menor quantidade de elementos artificiais. 

Industrializados:  
• Risco: podem causar alergias, disfunções digestivas e metabólicas. 
• Vantagem: na embalagem tetra-pak, não necessitam de refrigeração. Economia 

de tempo, pois já vem prontos. 



Cabe lembrar que nem sempre os alimentos preparados em casa estão isentos 
dessa química, pois o preparo é feito com produtos industrializados (ex.: leite e 
achocolatado em pó). Frutas usadas nos sucos podem ter restos de inseticidas e a 
água se não for  de boa procedência pode causar problemas. 

Particularmente sou contra radicalismos, apesar de adepta da alimentação 
saudável. Nos dias de hoje é impossível viver à margem dos produtos industrializados. 
É certo que devemos evitar aqueles que nos fazem mal imediatamente, com uma 
reação alérgica ou um problema intestinal. Já basta termos que controlar a quantidade 
de calorias e gorduras dos alimentos, se possuem ou não gordura trans. controlar 
também corantes, aromatizantes, conservantes, antioxidantes, estabilizantes e 
acidulantes, vai nos levar a loucura... e provavelmente a passar fome!!!Brincadeiras a 
parte, minha opinião é que devemos utilizar a maior quantidade possível de produtos 
"naturais", na nossa alimentação, mas sem exageros, afinal com toda essa química 
que consumimos hoje, nossa expectativa de vida é maior do que há 100 anos atrás. 

 
Disponível em: http://criandocrianças.blogspot.com/ 2008/02/alimentos-
industrialializados-praticidade.html . 
 
Bate-Papo: converse com seus alunos sobre a relação de produtos naturais x produtos 
industrializados, explicando que estes se consumidos com moderação, dentro do prazo 
de validade determinado não acarreta sérios danos à saúde. Retome os rótulos e peça 
que identifiquem se há presença de corantes e acidulantes, explicando que são 
ingredientes usados para aumentar a durabilidade do produto. Leve-os a perceberem 
que o consumo de alimentos naturais é mais saudável e benéfico para a saúde, mas 
que através da industrialização os produtos naturais são mais bem aproveitados. 
 
 
Registro do Bate-Papo: 
 
Em seguida pedir que registrem estes dados em uma ficha, segue um exemplo abaixo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudando rótulos: Produtos industrializados 



Nome do produto: ____________________________________________________ 
 
Marca: _____________________________________________________________ 
 
Data de fabricação: ___________________________________________________ 
 
Data de validade: ____________________________________________________ 
 
Peso: ______________________________________________________________ 
 
Aditivos químicos: ____________________________________________________ 
 
Matéria-prima de origem: ______________________________________________ 
 
 
Atividade 3 – Em anexo 
 
 
� Como o nosso tema é trabalho, vamos agora falar de uma parte muito 

importante do nosso corpo que trabalha muito para digerir os alimentos que 
comemos. Vamos estudar agora, o sistema Digestivo. 
 
 

SISTEMA DIGESTIVO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A viagem dos alimentos pelo corpo humano é muito interessante e já começa 
pela boca!  

A comida é triturada pelos dentes e, com a ajuda da língua, se mistura com a 
saliva. Cada dente tem uma função na hora de esmigalhar os alimentos: 

• Caninos servem para despedaçar; 
• Molares servem para triturar e mastigar; 
• Incisivos servem para cortar. 

Quando a comida já está bem triturada, ela vira uma massa que é chamada de 
"bolo alimentar", nessa etapa ela já está pronta para a deglutição. Então, entra no tubo 



do esôfago (que mede aproximadamente 25 cm) e com o auxílio de músculos, o bolo 
alimentar é empurrador até o estômago. 

Chegando no estômago - um saco muscular em forma de "J" - o bolo alimentar 
permanece por 3 a 4 horas, enquanto os carboidratos, proteínas e gorduras são 
quebradas pelas enzimas do suco gástrico.  

Quando está suficientemente líquido, passa a se chamar "quimo" e vai para o 
intestino delgado, onde recebe fluídos do pâncreas e da vesícula biliar para finalizar a 
digestão. E em seguida é absorvido pela corrente sanguínea. 

Tudo o que não foi aproveitado na digestão, segue para um outro tubo, o intestino 
grosso, onde se acumulam para serem expulsas para o exterior do corpo. 

 
Você sabia? 

 
� Além dos alimentos, a garganta também transporta o ar. Qualquer alimento 

que vá para o canal do ar acaba provocando um engasgo! 
� Se pudéssemos esticar os intestinos, eles ficariam um tubo com 6 metros de 

comprimento? 
� Na saída do estômago há um anel muscular para segurar o alimento que abre 

e fecha como um elástico. Ele só abre quando a comida já está 
suficientemente líquida. 

� Vomitar é a maneira que o sistema digestivo encontrou para se livrar das 
toxinas que irritam o estômago! 

 
  
 Disponível em:http://www.smartkids.com.br/especiai s/sistema-digestorio.html 
 

 
Atividade 4 – em anexo 
 
Atividade 5-  em anexo ( sons do X) 
 
 

� Na próxima aula aprenderemos sobre um importante in ventor: 
Leonardo da Vinci. Aguardem! 

 
Professor – Motivando e Momento da Leitura: Reúna seus alunos e conte a história 
de Leonardo da Vinci( Sugiro a obra “ Leonardo da Vinci”  da coleção mestres da arte 
da editora Moderna) se sua escola não tiver leia a biografia para os alunos. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Leonardo da Vinci nasceu em 15/04/1452. Existem dúvidas sobre o lugar de seu 
nascimento: para alguns historiadores, seu berço foi uma casa de Anchiano, uma 
localidade de Vinci, enquanto para outros, foi o próprio lugar de Vinci, situado na 
margem direita do rio Arno, perto dos montes Albanos, entre Florença e Pisa. Foi um 
dos mais notáveis pintores do Renascimento e possivelmente seu maior gênio, por ser 
também anatomista, engenheiro, matemático músico, naturalista, arquiteto e escultor. 
Suas idéias científicas quase sempre ficaram escondidas em cadernos de anotações, e 
foi como artista que obteve reconhecimento de seus contemporâneos. 

      Estagiou no estúdio de Verrochio (importante artista da época), em Florença. 
Mudou-se para Milão em 1481, onde trabalhou para a corte de Ludovico Sforza. Até 
1506 Leonardo trabalhou principalmente em Florença e tudo indica que nesta época 
tenha pintado a Mona Lisa, sua obra mais famosa. Entre 1506 e 1516, viveu entre 
Milão e Roma. Convidado por Francisco I , viajou para a França em 1516, onde faleceu 
no ano de 1519. 

 Bate-Papo:  

 Após essa atividade o professor sensibiliza a turma para apresentar a obra “Homem 
Vitruviano” realizando as seguintes indagações:  
_O que vocês estão vendo?  
_Que cor Leonardo utilizou nesta gravura? 
_O que ele quis representar? 
_ Como estão os braços desse homem? 
_Que sensação nos traz? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em:http://pt.wikipedia.org/wiki/Homem_Vitruviano_(desenho_de_Leonardo_da_Vinci)   

 



Registro do Bate-Papo: 

– Depois deste momento, que tal representar a obra “Homem Vitruviano” de Leonardo 
da Vinci através da fotografia? Para isso peça para os alunos observarem: Que cor tem 
o fundo que está atrás do corpo representado? Quais as formas geométricas que estão 
desenhadas? 

Entregar uma folha em branco para cada criança e pedir que pinte o fundo da cor 
semelhante à do desenho, em seguida, desenhar as formas geométricas que 
aparecem ao fundo e pedir que façam o desenho do homem vetruviano. Em seguida 
expor os trabalhos. Se preferir poderá ser feita a sugestão abaixo, vai depender da 
realidade de seus alunos, ficará também muito interessante. Foi um trabalho feito na 
primeira série, mas não quer dizer que não possa dar certo em uma turma de 4º ano. 

• As crianças pintam o papel sulfite de amarelo, quando o painel fica pronto, 
procure enviar  com antecedência para os pais a solicitação para que as 
crianças vistam  trajes de banho, para posarem para a fotografia. Cada criança 
fica à frente do painel reproduz o gesto que a imagem de Da Vinci nos sugere 
(braços abertos) e tire a fotografia, conforme mostram as fotografias: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividade 6- Vamos estudar medidas de tempo?  

a) Que tal começarmos com este trava-língua? 
 

O tempo perguntou pro tempo 
quanto tempo o tempo tem. 

O tempo respondeu pro tempo 
que o tempo tem tanto tempo 
quanto tempo o tempo tem. 

Brincar com as crianças pedindo que falem o trava-língua cada vez mais rápido. 
Ao final, lançar a pergunta:  
Como fazemos para descobrir quanto tempo o tempo tem? 
Com as respostas possíveis, introduzir atividades que se relacionam com o tempo. 
Como podemos medir o tempo?( relógio, calendário, etc). 

b) Vamos fazer a leitura da poesia: O relógio de Vinícius de Moraes 

 

Passa, tempo, tic-tac 
Tic-tac, passa, hora 
Chega logo, tic-tac 
Tic-tac, e vai-te embora 
Passa, tempo 
Bem depressa 
Não atrasa                                  
Não demora 
Que já estou 
Muito cansado 



Já perdi 
Toda a alegria 
De fazer 
Meu tic-tac 
Dia e noite 
Noite e dia 
Tic-tac 

Tic-tac 
Tic-tac . . . 

 

 

 

 

• Obs: A poesia musicada O relógio, de Vinicius de Moraes pode ser encontrada 
em http://letras.terra.com.br/vinicius-de-moraes/87218/ 

 

c) Explorar a poesia, encaminhando a discussão para que percebam o tic-tac do 
relógio. 
Perguntas que podem dar sequência à discussão: 
Quem usa relógio? 
Todos os relógios são iguais? 
Para que usamos os relógios? 
Será que o relógio sempre existiu? 
Como as pessoas contavam o tempo antigamente? 
Caso seja possível, pedir que tragam diferentes tipos de relógio para uma pequena 
exposição. 

d)Marcando o tempo, o uso do relógio... 

• Com o auxílio de um relógio grande, observar quantos minutos cabem dentro de 
uma hora.  

•  
 Com um relógio de pulso descobrir qual é a unidade de tempo menor que um 
minuto e quantas vezes esta unidade cabe dentro de um minuto. 

•  
 Numa folha branca, peça que seus alunos registrem as suas atividades durante 
um dia inteiro, com o registro da hora em que aconteceram. 
Por exemplo: 
11 horas – Tomei banho 
12 horas – Saí de casa para a escola  
12 horas e 10 minutos – Cheguei à escola 



Esta atividade proporciona a exploração dos conteúdos relacionados a conversão das 
horas, dos minutos e dos segundos. Elaborar problemas de acordo com as dados 
registrados. Brincar oralmente.  
Exemplos:  
a- Marcos gastou 10 minutos para vir de casa até a escola. Se um minuto tem 60 
segundos, quantos segundos Marcos gastou neste trajeto?  

 
b- Se uma hora tem 60 minutos e nós gastamos 40 minutos para ler e apresentar as 
pesquisas sobre os relógios, quantos minutos ainda faltam para completar uma hora? 

 
c)- Explorar com eles um relógio de ponteiros: ponteiro dos minutos, ponteiro das 
horas. Mostrar que estes relógios são divididos em doze partes que podem ser 
numeradas com algarismos arábicos ou romanos (I a XII). Mostrar que os ponteiros 
giram para a direita, que a cada hora, o ponteiro dos minutos dá uma volta completa no 
marcador e que cada uma das doze partes (números) correspondem a cinco minutos 
para o ponteiro maior (aquele que marca os minutos)...  

Atividade 7 –  Medidas de tempo - Em anexo 

 

� Será que todos os trabalhadores são reconhecidos pe lo trabalho que 
desempenham e são tratados com dignidade e igualdad e de 
direitos? Na próxima aula, aprenderemos um pouquinh o sobre isso! 

 

Professor- Motivando: será que todos os trabalhadores são reconhecidos pelo 
trabalho que desempenham, por mais humilde que seja a sua profissão? Vamos ouvir a 
música Cidadão  e logo após vamos refletir sobre o assunto.  

 

Momento da leitura: 

 

 

Música; Cidadão 

Autoria : Lúcio Barbosa                   

Intérprete : Zé Geraldo 

                                                   

 

                                   



      Tá vendo aquele edifício moço? 
      Ajudei a levantar 
      Foi um tempo de aflição 
      Eram quatro condução 
 5   Duas pra ir, duas pra voltar 
      Hoje depois dele pronto 
      Olho pra cima e fico tonto 
      Mas me chega um cidadão 
      E me diz desconfiado, tu tá aí admirado 
10  Ou tá querendo roubar? 
      Meu domingo tá perdido 
      Vou pra casa entristecido 
      Dá vontade de beber 
      E pra aumentar o meu tédio 
15  Eu nem posso olhar pro prédio 
     Que eu ajudei a fazer 
 
      Tá vendo aquele colégio moço? 
      Eu também trabalhei lá 
      Lá eu quase me arrebento 
 20 Pus a massa fiz cimento 
      Ajudei a rebocar 
      Minha filha inocente 
      Vem pra mim toda contente 
      Pai vou me matricular                                          
 25 Mas me diz um cidadão 
      Criança de pé no chão 
      Aqui não pode estudar 
      Esta dor doeu mais forte 
      Por que que eu deixei o norte 
30  Eu me pus a me dizer 
      Lá a seca castigava mas o pouco que eu plantava 
      Tinha direito a comer 
 
      Tá vendo aquela igreja moço? 
      Onde o padre diz amém 
35  Pus o sino e o badalo 
      Enchi minha mão de calo                          
      Lá eu trabalhei também 
      Lá sim valeu a pena 
     Tem quermesse, tem novena 
40 E o padre me deixa entrar                                
     Foi lá que Cristo me disse 
     Rapaz deixe de tolice                                      
     Não se deixe amedrontar. 



 
     Fui eu quem criou a terra 
45 Enchi o rio fiz a serra 
     Não deixei nada faltar 
     Hoje o homem criou asas 
     E na maioria das casas 
     Eu também não posso entrar 
 
50 Fui eu quem criou a terra 
     Enchi o rio fiz a serra 
     Não deixei nada faltar 
 
    Hoje o homem criou asas 
     E na maioria das casas 
55 Eu também não posso entrar. 

 

 

 

BATE PAPO:  Agora é o momento de interagir com o texto. Por que o autor colocou o 
título na música de cidadão? O que é ser cidadão?  Vamos consultar o dicionário para 
saber? Porque o personagem do texto se mostra insatisfeito? Você concorda com o 
personagem quando ele se sente injustiçado diante das coisas que ele ajudou a 
construir  e no entanto não pode usufruir?   Por que será que existem tantas pessoas 
desempregadas no Brasil e em Anápolis? O que causa angústia no personagem do 
texto? A escola pode colaborar para a valorização do trabalho? Como? Qual é a 
importância do trabalho na vida das pessoas?  

 

 

 

REGISTRO DO BATE PAPO:  Vamos inverter esta história? Que tal fazermos justiça a 
esse trabalhador tão  angustiado? Escolha uma  ou mais partes do texto e reescreva –
as como se o personagem pudesse usufruir de tudo aquilo que ele ajudou a construir..  
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Atividade 08 – Interagindo com o texto: Cidadão – E m anexo 
 
 

• A música retrata bem a realidade de muitos  trabalhadores brasileiros, que lutam 
por uma salário  melhor, reconhecimento pelo trabalho realizado...  Mas será 
que as condições de trabalho no Brasil, melhoraram no decorrer dos anos? 
Vamos saber?  

 
 
 

Trabalho penoso sustenta avanço da cana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda chovia forte sobre os canaviais de Morro Agudo, região de Ribeirão Preto 
(SP), quando os rojões começaram a estourar em meio à lama e às pilhas de cana-de-
açúcar. Era o sinal de que a colheita chegava ao fim e os cortadores, boa parte 
formada por migrantes nordestinos, estavam liberados para voltar para casa. 

Antes de enfrentar a viagem de volta, normalmente longa e pouco confortável, 
ainda é preciso encarar a fila do acerto de contas. Foram cerca de nove meses de 
trabalho para os chamados "safristas" e as reclamações são inevitáveis. Pelo menos 
na região de Ribeirão Preto, a mais desenvolvida do país na produção de açúcar e 
álcool, eles costumam ter carteira assinada, condição nem sempre respeitada em 
outras áreas de plantio. 

"É uma vida dura", resume Antônio Marcos Ferreira Gonçalves, 21 anos, 
cortador de cana há três safras. O discurso é comum nos canaviais, que só no Estado 
de São Paulo reúne cerca de 210 mil cortadores. O trabalho começa às 7 da manhã e 
vai até as 15h50, mas o dia começa ainda de madrugada, entre 3 e 4 horas, porque o 
transporte de ônibus até as plantações é demorado, e atrasos podem gerar prejuízo. 



Antônio Marcos diz que tem o segundo grau completo, o que é raro nos 
canaviais, onde a maioria dos trabalhadores mal sabe ler e escrever o nome. A maioria 
deles mal sabe que o setor de açúcar e álcool é um dos que mais crescem no país 
atualmente. Apesar do declarado grau de instrução, Antonio Marcos não foge à regra. 
Ele afirma que deixou para trás a vontade de estudar Direito para ganhar dinheiro em 
São Paulo. "Não me arrependo". 

Maior produtor e exportador de açúcar e álcool do mundo, o Brasil é também 
referência internacional em tecnologia ligada a esses produtores. Para os cortadores, 
isso pouco importa. Muitos deles nunca estiveram dentro de uma usina para conhecer 
o processo de industrialização. 

Nos canaviais, dizem, a história é diferente. O clima quase sempre é inimigo. O 
almoço é entre as canas cortadas, a comida é fria, a água é pouca, não há tempo para 
encher a garrafa térmica. A companhia das cobras é comum. Poucos têm a sorte de 
contar com um banheiro químico para suas necessidades. Os buracos fazem as vezes 
de sanitários. Das quatro áreas de corte visitadas, apenas uma tinha banheiro químico 
instalado. Em contrapartida, todos os cortadores tinham equipamentos de proteção e 
uniformes para o corte. 

Ar condicionado, água filtrada, cafezinho e computadores, só nas sedes das 
usinas, como em qualquer grande empresa do país. Para garantir uma remuneração 
melhor, boa parte desses trabalhadores tenta dobrar ou triplicar o volume diário de 
cana cortada. E aqui está a origem de boa parte dos problemas de saúde enfrentados 
por eles, que vêm sendo alvo inclusive de investigações do Ministério Público. 
Elivan Silvestre de Souza, conhecido como Besourinho, é um bom exemplo dessa 
busca muitas vezes insalubre por produtividade. Ele corta por dia quase 20 toneladas, 
enquanto a média da região gira em torno de 7. Com isso, Besourinho ganha de R$ 
1.200 a R$ 1.300 por mês e não deve voltar para Santa Rosa este ano. Ele quer 
comprar uma casa, de preferência em Morro Agudo. 

Na região de Ribeirão Preto, o piso salarial dos cortadores é de R$ 410 mensais, 
segundo o Sindicato dos Empregados Rurais local. Em média, graças às cargas extras, 
a remuneração chega a entre R$ 600 a R$ 700. Besourinho, portanto, é exceção. Ele 
sabe, mas diz que tem medo que o excesso de trabalho afete sua saúde. O cortador 
pode não saber o que se passa na bolsa de Nova York, mas a notícia de que as mortes 
nos canaviais aumentaram veio mais rápido do que bote de cobra. 

Sob a garoa forte em Morro Agudo, os trabalhadores comemoram o fim do dia e 
da colheita de cana. Um espantalho, o "Coisa Chique", serve bem à catarse depois de 
nove meses de canavial. Mas a "desforra" dura pouco. No ônibus, os cortadores se 
livram de seus podões (facões que cortam a cana) e bebem cachaça para comemorar. 
Aguardente da cana cortada por eles mesmos. 

 
Disponível em: http://www.riosvivos.org.br/canal.ph p?canal=50&mat_id=8429 

 
Atividade 09- Interagindo com o texto: Trabalho pen oso sustenta avanço da cana 
 
Em anexo. 
 
Atividade 10 – Interagindo com a matemática do text o: Trabalho penoso sustenta 
avanço da cana 
 
Atividade 11 – Elaboração do produto final: Se em sua escola tiver o livro: Os ossos 
do Ofício de Giles Eduar, Companhia das Letrinhas, proponha uma leitura coletiva para 
os alunos. Se contrário, segue uma sugestão, onde os alunos já recebem o texto. 



Como são muitas as profissões, o ideal é que as partes sejam distribuídas entre os 
alunos e cada uma ficará encarregado de ilustrar determinada parte do texto. No final 
monta-se o livrinho. Em anexo slide do livro. 
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