
TEMA TRABALHO – 3º ANO  
 

Objetivo Geral:  
• Compreender o trabalho como uma atividade indispensável na vida do 

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

 
Objetivos específicos: 

• Reconhecer o valor da língua escrita como meio de informação e 
transmissão da cultura. 

• Valorizar a leitura como fonte de informação, compreendendo-a em suas 
diferentes dimensões, ou seja, a necessidade e o prazer de ler. 

• Identificar a estrutura e a finalidade de diferentes gêneros textuais. 
• Reconhecer em textos a relação causa e conseqüência. 
• Utilizar a gramática e a ortografia nas produções de texto. 
• Elaborar as ideias de adição com reagrupamento e subtração com 

reserva, utilizando o material dourado. 
• Inferir o conceito de dúzia e meia dúzia. 
• Resolver situações de cálculo que envolva probabilidade.  
• Construir e representar figuras planas e espaciais. Reconhecer que o 

ser humano utiliza e transforma material da natureza. 
• Concluir que a superfície da terra está sempre se modificando pela ação 

de diferentes agentes. 
• Conhecer as características principais da comunidade local e suas 

atividades (produtos e serviços). 
• Identificar atividades profissionais importantes no cotidiano. 
• Entender o trabalho como um direito do ser humano na construção de 

sua dignidade. 
• Conhecer vida e obra de Leonardo da Vinci e criar tendo-o como 

inspiração. 
 
Conteúdos: 

• Leitura, produção e revisão textual dentro do gênero informativo e 
poético. 

• Gramática: Substantivos (gênero, número e grau). 
• Ortografia: nh, lh, ch, rr, ss, sc, xc. 
• Textos informativo e poético. 
• Adição com reagrupamento e subtração com reserva (situações-

problema). 
• Figuras planas e espaciais. 
• Probabilidade. 
• Dúzia e meia dúzia. 
• Produtos artesanais e industrializados. 
• Meio ambiente: solo. 
• Atividades econômicas dos bairros: agricultura, pecuária, comércio, 

indústria e lazer. 
• Os bairros na formação da cidade 
• Trabalhadores do bairro. 



• Qualificação/ Exploração/ Direitos e deveres do trabalhador.  
• Prática de esportes individuais e em equipe. 
• Vida e obra do artista Leonardo da Vinci. 

 
Recursos Didáticos 

• Cartazes 
• Quadro/giz 
• Dicionário 
• Material dourado 
• Livros didáticos e literários  
• Computador 
• Atividades foto copiadas 
• CD/Som 
• Endereço Eletrônico 

 
 
Avaliação 

• Será um momento de diagnóstico da aprendizagem que poderá ser 
realizada através de atividades que contemplem as habilidades contidas 
na ficha avaliativa, dentre outras. A mesma deverá indicar caminhos a 
serem percorridos no processo ensino e aprendizagem para que se 
alcance o os objetivos levantados. 

 
Sugestões de atividades metodológicas: Tema Trabalh o. 

 
Motivando: Entregue aos alunos a letra da canção a seguir, convide-os a ouvir 
a canção e depois cante com eles. Na pasta você encontrará o vídeo da 
música. 
 
O que vou ser quando crescer  
 
Tiuriu tiu-rá, Tiuriu tiu-rá, Tiuriu tiu 
O que eu vou ser, quando eu crescer 
Cantora ou doutora 
Advogada ou professora 
Posso ser, posso ser cientista 
Engenheira ou jornalista 
Uma profissão vou ter quando eu 
crescer 
Eu vou estudar, eu vou me formar 
Tiuriu tiu-rá, Tiuriu tiu-rá, Tiuriu tiu 
 
Eu vou estudar, eu vou me formar, eu 
vou trabalhar, eu 
vou estudar 
Tiuriu tiu-rá, Tiuriu tiu-rá, Tiuriu tiú-rá 
 

 
O que eu vou ser, quando eu crescer 
Bombeira ou esportista 
Arquiteta ou economista 
Oh meu Deus! Oh meu Deus me 
ajude a decidir agora 
A melhor profissão que eu vou ter 
quando crescer 
Eu vou estudar, eu vou me formar, eu 
vou trabalhar 
Tiuriu tiu-rá, Tiuriu tiu-rá, Tiuriu tiu. 
 

Mara Maravilha. 

 
 



Momento da Leitura: O que vou ser quando crescer? 
   

Mas que momento mais difícil não é mesmo? Ter que decidir que 
profissão irá seguir durante toda a sua vida. E olha que uma vida toda é 
bastante tempo, Então como realizar a escolha? Que critérios usar? Será que 
eu vou gostar disso ou daquilo?  

Eu posso me considerar uma pessoa feliz nesse sentindo afinal sempre 
tinha em mente o que iria fazer o que eu gostava e o que não gostava e 
sempre tive apoio dos meus pais para tal. 

Acredito que acima de tudo temos que seguir uma profissão onde 
sejamos primeiramente felizes fazendo o que gostamos afinal o sucesso 
profissional e financeiro é uma conseqüência do que fazemos de melhor e com 
amor. 

E se você ainda não sabe que carreira seguir, relaxa se dedica aos 
estudos e quando menos esperar você saberá que carreira seguir 
naturalmente. 

Sendo assim é preciso entender que o trabalho é muito importante para 
a vida de todos nós. Por meio dele é possível obter o que necessitamos para 
viver e ainda nos afirmarmos enquanto cidadãos e colaborar com a nossa 
sociedade. Hoje em dia você tem um trabalho fundamental que é o de estudar 
e para que no futuro você seja um excelente profissional, não se descuide dos 
estudos. Certo?! 
 
E você o que vai ser quando “crescer”? 
 
Bate-papo: O que você vai ser quando crescer? Por quê? Você acha que 
existe uma profissão mais importante do que a outra? Por quê?Todas as 
profissões são importantes para a construção da nossa sociedade, olhe ao seu 
redor e veja quantos profissionais trabalharam para que você tivesse essa 
escola hoje. 
 
Registro do bate-papo: Vamos fazer um teste e descobrir qual profissão se 
encaixa melhor em seu perfil? 
 
1. Quando você é apresentado a alguém, geralmente fala: 
a)Sobre os seus interesses e diversões. 
b)Pouco, pois é muito tímido. 
c)Sobre as histórias engraçadas da sua infância, sua família e amigos comuns. 
d)Sobre a política e as desigualdades sociais. 
 
2. Nas suas relações pessoais, você procura estar sempre cercado por: 
a)Gente de diferentes estilos e idades. 
b)Poucos e bons amigos. 
c)Muitas pessoas, alegres e divertidas. 
d)Gente que atua na sociedade de forma correta. 
 
3. O paraíso para você é um lugar em que possa: 
a)Fazer todas as coisas que lhe dão prazer e do jeito que quer. 
b)Ficar tranquilo e sossegado. 
c)Curtir a companhia de quem ele mais gosta. 
d)Confiar nas pessoas e onde não existam diferenças sociais. 



 
4. A pior coisa para você é: 
a)Ser obrigado a fazer coisas de que não gosta. 
b)Estar em um lugar agitado, com gente desconhecida. 
c)Ficar longe dos seus amigos e familiares. 
d)Fazer coisas que vão contra seus valores. 
 
5. Você gosta principalmente de esportes que: 
a)Permitem que se descontraia e aproveite os amigos. 
b)Possa praticar sozinho e não dependa de uma equipe. 
c)Possa jogar com os colegas da escola. 
d)Envolvam trabalho em grupo. 
 
6. Para você, revistas e livros são, antes de mais nada: 
a)Um meio de ficar por dentro das novidades. 
b)Uma maneira de aumentar o conhecimento. 
c)Uma forma de se atualizar para conversar com os amigos. 
d)Referências para que ele seja um cidadão consciente. 
 
7. Seus amigos sempre o procuram quando: 
a)Querem trocar uma ideia ou pedir uma sugestão. 
b)Precisam de alguma dica na área de informática. 
c)Querem contar algo que aconteceu com eles. 
d)Estão em dificuldade e precisam de ajuda.                
 
 
Resultado - Se você respondeu mais letra A: 
Você é criativo e dinâmico. A palavra rotina não significa nada para você. Se 
levar em conta seus gostos e interesses irá, com certeza, ter sucesso e ser 
feliz. Você deve optar por profissões que utilizem a criatividade como 
instrumento. 
 
SUGESTÕES: moda, design, animação de festas, artes, decoração, DJ. 
 
Resultado - Se você respondeu mais letra B: 
Você é introvertido, analítico, racional e eficiente. Os objetivos e finalidades de 
seu trabalho têm de ser claros. Você deve optar por profissões que exijam 
concentração e objetividade.  
 
SUGESTÕES: computação, eletrônica, telecomunicações, mecânica. 
 
Resultado - Se você respondeu mais letra C: 
Você faz suas escolhas baseado nas suas relações com amigos e familiares. 
Estar cercado de pessoas é muito importante para você. Então deve optar por 
profissões que possibilitem a convivência com muita gente.  
 
SUGESTÕES: turismo e hotelaria, jornalismo, publicidade, relações públicas, 
esporte. 
 
Resultado - Se você respondeu mais letra D: 



Você toma decisões com base em valores éticos e morais, levando em conta 
os interesses da comunidade em que vive. Deve optar por profissões que o 
façam sentir-se útil e que tenham como objetivo principal a ajuda ao próximo.  
 
SUGESTÕES: enfermagem, fisioterapia, saúde, serviço social. 
 
O que você achou do teste? Coincidiu com suas preferências? Agora escreva 
um texto falando sobre o que você que ser quando crescer, porque você 
escolheu esta profissão e o que você vê de positivo nela. Depois escolha um 
colega e troquem os textos, assim você poderá mostrar seu ponto de vista para 
outra pessoa e é claro, ouvir o dela. 
 
Atividade I: Substantivos. (anexo) 
Atividade II: Ortografando. (anexo) 
 
� Gostou da aula de hoje? Na próxima aula teremos nov idades. Até lá. 
 
Motivando:  Coloque as letras na ordem correta e descubra quais são os 
profissionais que estão representados. Escreva no caderno o nome de cada 
uma dessas profissões. 
 

     
 
Momento da Leitura: Procura-se um emprego. 
 

Bater de porta em porta e procurar por inúmeros anúncios nos 
classificados de jornal atrás de uma chance por meses e meses a fio. Essa é a 
realidade de milhões de brasileiros que estão sem emprego. Do ponto de vista 
social, a situação é dramática. As consequências negativas do desemprego 
incidem sobre uma série de outros indicadores: fome, precariedade da 
moradia, mortalidade infantil, aumento da violência, desmotivação educacional 



e fragilidade das condições de aprendizado das crianças, aumento das 
doenças, etc. A lista é enorme. 

Ficar sem emprego significa estar sem sustento, o que acarreta miséria, 
insegurança e vergonha. Mas o problema não é exclusividade brasileira e muito 
menos de países subdesenvolvidos. É um fator atribuído ao crescimento 
econômico e a intrincados fundamentos da globalização. O que muda são as 
maneiras de lidar e a urgência que cada país tem em relação ao problema.  

No entanto, mostra-se necessário dar a exata dimensão desse 
problema, sob vários ângulos, uma vez que é desigual entre sexos, idade, 
escolaridade, raça/cor, posição na família, entre outros, e porque há indícios de 
que parcela da população em idade ativa se manteria à margem do mercado 
de trabalho, mesmo com a alavancagem da economia, dado o 
desmantelamento e a reorganização da ordem que, até então, incorporava 
essas pessoas, principalmente com o aumento da importância do setor 
financeiro sobre o produtivo. 
 
Bate-papo: Este texto nos falou sobre as consequências do desemprego, você 
consegue citar uma? Qual? É através do desemprego que percebemos a 
importância do trabalho, de como ele é indispensável na nossa vida. Pra você, 
por que existem tantas pessoas desempregadas? Você acha possível evitar o 
desemprego? 
 
Registro do bate-papo:  Para conseguir um emprego, um trabalho, as pessoas 
distribuem currículos pelas lojas e empresas da cidade. 

Você sabe o que é um Curriculum Vitae? É um documento de tipo 
histórico, que relata a trajetória educacional e/ou acadêmica e as experiências 
profissionais de uma pessoa, como forma de demonstrar suas habilidades e 
competências. De um modo geral o Curriculum Vitae tem como objetivo 
fornecer o perfil da pessoa para um empregador, podendo também ser usado 
como instrumento de apoio em situações acadêmicas. Vamos aprender a fazer 
um?  
Professor, não deixe de fazer esta atividade com os alunos, uma das grandes 
dificuldades de nossos jovens é a de preencher fichas. Peça para que 
imaginem que vão procurar emprego e que devem fazer o seu curriculo. 

 
 

CURRICULUM VITAE 
 
IDENTIFICAÇÃO 
 
Nome: 
Endereço:                                                                       Bairro:                          
Fone:                        
Cidade:                                                       CEP:                         Estado: 
Filho de                                                                                                      
e de                                                                         
Nacionalidade:                                        Naturalidade: 
Data de Nascimento:                                Estado Civil:                                Grau 
de Instrução:                      
Cédula de Identidade nº:                           Carteira Profissional nº:                      
Série:        



Carteira de Reservista nº:                        Título de Eleitor nº:                                 
Zona:      
Carteira de Habilitação nº:                        Categoria: 
CPF:                                                      Inscrito  no ....................................... sob 
nº:     
                                                                                   (órgão profissional) 
Escolaridade 
CURSO Ensino Fundamental 
Escola: 
Cidade:                                                                               Período: 
 
CURSO Ensino Médio: 
Escola: 
Cidade:                                                                               Período:  
 
CURSO SUPERIOR: 
Universidade: 
Faculdade:                                                                         Curso: 
Cidade:                                                                               Período: 
 
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, PÓS GRADUAÇÃO, SEMINÁRIOS, 
PALESTRAS, ETC. 
 
Assunto: 
Entidade:                                                                               Período: 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
Firma: 
Endereço:                                                                           Bairro: 
Cidade:                                                                               Estado: 
Período:                                                                              Cargo: 
Funções Desempenhadas: 
 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PESSOA QUE POSSA DAR 
INFORMAÇÕES 
 
Nome:                                                                                           Fone: 
Endereço:                                                                                     Cidade: 
 
INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E FUNCIONAIS 
 
Último Salário: 
Salário Pretendido: 
Outras Funções que se propõe a exercer: 
 
                               ................................. , ...... de ................................ de ........ . 
 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
 
 
 



Atividade I: Problemas? Sem problema! (anexo) 
Atividade II: O que tem mais chance? 
Atividade III: Dúzia e meia dúzia. 
Atividade IV: Geometria. 
 
� É muito importante discutir sobre esse tema, então te espero para a 

próxima aula.  
 
Motivando: Vamos nos divertir!!! 
 

 
 
Momento da Leitura: Trabalho infantil: Uma vergonha para o país. 
 

Ser criança é sinônimo de brincar, estudar e aprender, concorda? Sabia 
que só no Brasil mais de dois milhões de crianças trabalham de alguma forma? 
É verdade! O trabalho infantil é prejudicial para as crianças pois impede que 
elas aproveitem a infância, que frequentem a escola, que se desenvolvam e 
tenham boa educação e, às vezes, causa sérios problemas físicos ou 
psicológicos que duram para o resto da vida. Essa realidade precisa mudar. 

Para isso, a Organização Internacional do Trabalho (OIT Brasil), em 
parceria com a Agência de Notícias dos Direitos da Infância (Andi), tem 
trabalhado muito. Foi lançado em Brasília um guia chamado "Piores Formas de 



Trabalho Infantil" para facilitar a atuação dos jornalistas durante o seu trabalho 
no dia-a-dia. Como você já sabe, é por meio da imprensa que a gente fica 
sabendo das coisas. Portanto, a imprensa é muito importante. 

O guia tem também o objetivo de chamar a atenção da população para o 
grave problema. "A sociedade deve fazer a sua parte: denunciar abusos e 
maus tratos contra crianças. A omissão também é uma violação contra os 
direitos humanos", alertou Renato Mendes, membro da diretoria-executiva da 
OIT, durante o lançamento da cartilha. A diretora-executiva da OIT Brasil, Laís 
Abramo, lembrou, ainda, que "nenhuma forma de trabalho infantil é aceitável". 
E não é mesmo, pessoal. Lugar de criança é na escola! 

 
 
Vamos analisar juntos o gráfico a seguir: O número de crianças trabalhando 
aumentou? Qual capital tem mais crianças trabalhando? Qual capital tem 
menos criança trabalhando? Por que as crianças tem que trabalhar? 
 

 
 



Bate-papo: Você sabe que o único trabalho que uma criança deve ter é o de 
estudar, mas isso acontece na realidade? Por quê? Você conhece crianças que 
tiveram que parar de estudar para trabalhar? O que vocês acham dessa 
situação?  
 
Registro do bate-papo: Escolha um amigo para fazer a seguinte atividade. 
 
        Mariana acorda todos os dias às quatro horas da manhã, toma um pouco 
de café e, depois, entra num caminhão que a leva para o trabalho.  
        Passando por estradas de terra, sem a menor segurança, chega à lavoura 
em algumas horas. 
        Trabalha durante o dia todo cortando cana, parando só para almoçar a 
comida  já fria, que sua mãe preparou pela manhã. 
         Volta à meia noite para casa cansada. Dorme rápido. Sabe que no dia 
seguinte tudo começara de novo... 
         Esta poderia ser a história de uma pessoa qualquer do campo. Mariana, 
porém, tem oito anos... 

Os pequenos trabalhadores do Brasil 
Daniel Bastos Toledo 

 
Reescreva a história de Mariana modificando o seu dia-a-dia. Faça com que 
ela tenha um dia bem feliz. 
-
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
Atividade I: Produtos artesanais e industrializados. 
Atividade II: O solo. 
 
� Temos um encontro marcado para a próxima aula. Até lá!!!  
 
Motivando: Vamos fazer um TEATRO DAS PROFISSÕES. Escolha as 
crianças que serão personagens do nosso teatro, combine com elas as roupas 
que elas podem trazer de casa e agora é só ensaiar para apresentar para o 
resto da escola um teatro para o tema trabalho. 
 
Eu sou um serralheiro, 
Trabalho o dia inteiro, 
Gosto muito do que faço, 
Trabalho com solda e aço... 
 
 

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 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 móveis de todos os lugares, 
Cozinha, sala, quarto e banheiro 
Preenchendo todos os lares... 
 

Eu sou a dentista, 
E cuido bem do seu sorriso, 
Carie não aprece 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, 
E cuido dos dodóis dos doentes, 
E dou vacinas certeiras, 
Nos bumbuns de todas as gentes... 
 
Eu sou o policial, 
E patrulho todas as ruas, 
Dia e noite, para mim é normal, 
Para garantir a segurança sua... 
 
Eu sou a professora, 
Ensino matemática e ABC, 
Para que tenhas uma vida 
promissora, 
E assim, inteligente crescer... 
  
Toda profissão é nobre 
Exercida com carinho 
Só o homem preguiçoso 
Acha o trabalho mesquinho. 
 

 
Momento da Leitura: O trabalho voluntário 
 
 Muitas pessoas trabalham como voluntárias, ou seja, não recebem 
salário em troca da atividade que realizam. Essas pessoas trabalham por amor 
ao próximo e pela satisfação de contribuir com alguma causa. Elas realizam 
atividades, por exemplo, em projetos que procuram melhorar a vida de outras 
pessoas ou que defendem a natureza. 
 Qualquer pessoa pode ser voluntária, basta dedicar uma parte de seu 
tempo à causa que escolheu. Um dos trabalhos voluntários mais conhecidos no 
nosso País é a Pastoral da Criança, uma organização que atua em diferentes 
comunidades, reunindo mais de 150 mil voluntários empenhados em trabalhar, 
principalmente, pela saúde, alimentação e educação de crianças brasileiras. 
Esse trabalho voluntário tem como uma das fundadoras Zilda Arns Neumann 
que está a frente desse trabalho desde 1983. Nos lugares onde essa  
Pastoral atua, verifica-se, entre outros resultados, a diminuição da  
Mortalidade infantil e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. 
 
 



Bate-papo:  Você já tinha ouvido falar em trabalho voluntário? Você considera 
importantes os trabalhos voluntários? Você conhece alguém que realiza algum 
trabalho voluntário? Quem? O que essa pessoa faz? 
 
Registro do Bate-papo: Divida a sala em grupo de seis crianças, coloque no 
quadro uma lista de trabalhos voluntários: colegas que podem trabalhar o 
reforço com outras crianças, trabalhar a conscientização sobre a dengue dentro 
da escola, trabalhar com conscientização da limpeza das salas e do recreio, 
coleta de material reciclável, trabalhar habilidades artísticas com outras 
crianças e etc. Peça para que cada grupo escolha um para que pudessem 
desenvolver. Agora cada grupo deverá fazer uma argumentação para o 
trabalho voluntário escolhido, seguindo os passos a seguir: 
 

1- Criar um nome para o grupo do trabalho voluntário. 
2- Escrever o nome dos membros com suas funções específicas. 
3- Determinar a quem este trabalho alcançará (lugar, comunidade, faixa 

etária se for o caso). 
4- Justificar o porquê deste trabalho voluntário. 

 
Explique que para se criar um grupo de voluntariados requer muita 
responsabilidade e organização, mas que esta ideia é uma sementinha para 
que no futuro, quando adultos, quem sabe, eles possam colocar em prática. 
 

  
 
Atividade I: Os trabalhadores do meu bairro. 
 
� Estamos chegando no finalzinho deste tema, mas aind a temos uma 

última aula. Vamos lá?!  
 
 
Motivando:  Coloque os alunos em dupla ou trio e entregue um bonequinho 
para cada grupo, eles deverão defender para os demais grupos a importância 
daquele profissional para a nossa sociedade.  
 



 

 
 
Momento da Leitura: Salário 
 

O salário é a remuneração que um trabalhador recebe pelo serviço que 
ele executa, o valor deste salário é variável de acordo com o contrato firmado 
entre o empregador e o empregado. 

Existe um valor mínimo que deve ser pago para o funcionário, conforme 
as leis trabalhistas brasileiras ou de associações ou sindicatos que o 
empregado pertence. 

Existem três maneiras que permitem que o salário seja pago, são elas: 
- por tempo de trabalho – o valor é fixo; 
- por produção - é variável e depende exclusivamente do funcionário; 
- por tarefa (comissão) – misto, o funcionário recebe um valor fixo + um valor 
por vendas, por exemplo. 

O salário mínimo é o menor salário que uma empresa pode pagar para 
um funcionário. Ele é estabelecido por lei e é reavaliado todos os anos com 
base no custo de vida da população, sua criação foi feita com base no valor 
mínimo que uma pessoa gasta para garantir sua sobrevivência. 
 
História do Salário Mínimo 

O salário mínimo foi criado no século XIX na Austrália e na Nova 
Zelândia. 

No Brasil o salário mínimo surgiu no século XX na década de 30, com a 
promulgação da Lei de nº185 em janeiro de 1936 e decreto de lei em abril de 
1938. 

No dia 1º de Maio o então presidente Getúlio Vargas, fixou os valores do 
salário mínimo que começou a vigorar no mesmo ano. 



Nesta época existiam 14 salários mínimos diferentes, sendo que na 
capital do país, o Rio de Janeiro, o salário mínimo correspondia a quase três 
vezes o valor do salário mínino no Nordeste. 

A primeira tabela do salário mínimo tinha um prazo de vigência de três 
anos, mas em 1943 foi dado o primeiro reajuste seguido de um outro em 
dezembro do mesmo ano. Os aumentos eram calculados para recompor o 
poder de compra do salário mínimo. A unificação total do salário mínimo 
aconteceu em 1984. 
 
Bate-papo: Você sabe o valor do atual salário mínimo? Você considera um 
bom salário ou não? Como podemos fazer para melhorar o salário que 
recebemos?  
 
Registro do bate-papo: Vamos fazer as contas?  
 

 
O atual salário mínimo é de R$510,00 e para cuidar de uma família de quatro 
pessoas é preciso pagar as contas fixas. Observe a tabela abaixo e calcule os 
gastos desta família. 
 
Aluguel 180,00 
Alimentação 160,00 
Água 20,00 
Luz 40,00 
total  
  

a) Quanto sobrou para esta família? ______________________________ 
b) Além dessas despesas, existem outras? Quais? __________________ 
____________________________________________________________ 
c) O que sobrou vai dar para terminar o mês? ______________________ 
d) O que esta família pode fazer para aumentar a sua renda mensal? 
____________________________________________________________ 
 
 

LEONARDO DA VINCI 
 

Vamos conhecer um pouco de Leonardo da Vinci e observem quanto ele 
trabalhou pela nossa sociedade, exerceu várias profissões e em tudo o que fez 
se dedicou muito.   
 
Biografia 



 
Foi um dos mais importantes pintores do Renascimento Cultural. É 

considerado um gênio, pois se mostrou um excelente anatomista, engenheiro, 
matemático músico, naturalista, arquiteto, inventor e escultor. Seus trabalhos e 
projetos científicos quase sempre ficaram escondidos em livros de anotações 
(muitos escritos em códigos), e foi como artista que conseguiu o 
reconhecimento e o prestígio das pessoas de sua época. 

Leonardo da Vinci fez estágio no estúdio de Verrochio (importante artista 
da época), na cidade de Florença. Viveu uma época em Milão, onde trabalhou 
para a corte de Ludovico Sforza. Até 1506, realizou trabalhos principalmente 
em Florença e tudo indica que nesta época tenha pintado sua obra mais 
famosa: a bela e enigmática Gioconda. Trabalho para o rei Francisco I da 
França, onde realizou belos trabalhos. Faleceu na França no ano de 1519. 

Principais características das pinturas de Da Vinci: utilização da técnica 
artística da perspectiva, uso de cores próximas da realidade, figuras humanas 
perfeitas, temas religiosos, uso da matemática em cálculos artísticos, imagens 
principais centralizadas, paisagens de fundo, figuras humanas com com 
expressões de sentimento, detalhismo artístico. 

  
Principais trabalhos de Da Vinci: 
 
Trabalhos de pinturas (artes plásticas):  Gioconda (Mona Lisa) , Leda, Dama 
do Arminho, Madonna Litta, Anunciação, A Última Ceia, Ginevra de Benci, São 
Jerônimo, Adoração dos Magos, Madona das Rochas, Retrato de Músico, São 
João Batista, Madona do Fuso, Leda e o Cisne 
 
Trabalhos de  invenções:  máquina voadora, máquina escavadora, isqueiro, 
paraquedas, besta gigante sobre rodas, máquina a vapor, submarino. 
 
Trabalhos Científicos:  homem vitruviano, anatomia do tronco, estudo de pé e 
perna, anatomia do olho, estudo da gravidez, estudos e embriões. 
 
Projetos de Arquitetura:  Projeto arquitetônico de uma cidade, projeto de um 
porto, templo centralizado. 
 
 
Frases de Leonardo da Vinci: 
 
- "A sabedoria é filha da experiência." 
 
- "Quem pouco pensa, muito erra." 
 
- "A simplicidade é a máxima sofisticação". 
 
- "O tempo dura muito para aqueles que sabem aproveitá-lo." 
 
 
Muitas pessoas fizeram a releitura da obra mais famosa de Leonardo da Vinci, 
agora é a nossa vez. Recorte cartolinas brancas em quatro partes, coloque a 
disposição tinta, pincel, giz de cera e vamos descobrir os artistas da nossa 
sala. Boa aula. 



            
 

              
 

 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA: Vamos trabalhar com sugestões para práticas de 
esportes em equipe. 
 

� TIRO AO ALVO 
    As equipes formam uma ao lado da outra uma fileira, atrás de uma linha 
demarcada. A 20 metros colocam-se as garrafas descartáveis cheias de 
água, enfileiradas. Ao sinal de início, o primeiro de cada equipe sai e com 
uma bola de tênis tenta derrubar uma das garrafas. Caso consiga soma um 
ponto. Após o arremesso, o aluno pegará a bola e retornará à equipe, 
entregando a bola ao segundo da equipe, que reiniciará todo o processo. 
Vence a equipe que conseguir o maior número de arremessos com 
sucesso. 
 
� BASQUETINHO 
    Demarcar um quadrado de cerca de 7x7m onde as cestas de lixo serão 
distribuídas. As cestas corresponderão a pontos de acordo com o grau de 
dificuldade de acerto (por exemplo cestas mais difíceis de se acertar valem 
200 pontos, 50 para as intermediárias e 10pontos para as fáceis). 

      Na parte interna das linhas não é permitido entrar para fazer cestas nem      
para recolher as bolas. 

 
Os participantes, dividem-se em arremessadores, de um lado, e 
recolhedores de bolas, do outro. Iniciado o jogo, os arremessadores lançam 
as bolas em direção às cestas, enquanto os recolhedores apanham as 
bolas que não entraram nas cestas e as devolvem aos arremessadores. 
Recolhedores não podem fazer cesta. Ao final do tempo de jogo são 
contados os pontos marcados pelo grupo. 



O tempo de jogo é de 1 minuto, podendo ser jogado em 2 tempos, ou 
quantos mais interessar ao professor e aos jogadores. No intervalo dos 
tempos pode haver troca de funções entre arremessadores e recolhedores. 
 
� QUEIMADA MALUCA 
Todas as crianças deverão ficar em um espaço suficientemente grande 
para que todos possam correr e se deslocar sem grandes riscos de choque.                       
Elas receberão um pedaço de giz e anotarão no chão ou na parede, seu 
nome e as letras  Q (queimei), M (morri) e S (salvei).                                               
O professor joga a bola de meia para o alto e está dado o início. Pode-se 
colocar uma música para acompanhar o jogo. A criança que pegar a bola, 
poderá no máximo dar 3 passos para arremessar a bola nos colegas. Caso 
ela queime alguém deverá marcar o que houve e depois ficará sentado no 
lugar. A criança que atirou também deverá marcar que conseguiu queimar o 
colega. Para salvar bastará que a criança deixe de JOGAR NO OUTRO e 
passe para quem estiver sentado (JOGAR PARA O OUTRO). Esta então 
poderá levantar e continuar jogando. Todos os acontecimentos deverão ser 
anotados para futura análise e discussão em grupo. 
 

Bibliografia: 
 

• Endereços Eletrônicos pesquisados no Google. 
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Saraiva. 
• Asas para voar Língua Portuguesa e Geografia, Maria Elena Simielli, 

Editora Ática. 
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Rogério Martinez, Editora Scipione. 
• NAME – Núcleo de Apoio à Municipalização do Ensino. 
• De olho no Futuro História e Geografia, Thatiane Pinela e Liz Andréia 
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• Porta Aberta Geografia, Mirna Lima, Editora FTD. 

 
 
 

 
 
 
 


