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A  CASA 

LEMBRE-SE QUE:   

As pessoas precisam de um lugar onde possam comer, tomar banho, dormir etc. Esse 

lugar é a casa onde moramos. Existe várias maneiras de se construir uma casa para 

morar. Muitas vezes as pessoas constroem suas próprias casas, outras vezes se reúnem 

entre si e fazem MUTIRÃO. Vários profissionais participam do trabalho de construção. 

1)Que materiais podem ser usados na construção de uma casa? 

_________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

  2) Quantos cômodos tem sua casa?    

           -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  3) Cite o nome de alguns cômodos que uma casa pode ter? 

    ____________________________________________________________________ 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  4) Cite alguns profissionais que trabalham na construção de uma casa. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   5) Quais os estabelecimentos comerciais que existem em seu bairro? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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least-some-safety-training.jpg 

DIA DO TRBALHO - 1º de Maio 

O trabalho faz parte da vida do ser humano. Graças a ele a humanidade deixou de viver 

apenas à procura de alimentos e abrigo e aprendeu a plantar, a construir moradias, a 

criar animais, a garantir sua sobrevivência e a da sua família. 

Nós também dependemos do trabalho de outras pessoas para viver.  Por isso homens e 

mulheres trabalhadores merecem o nosso respeito. 

     

1) Qual o documento indispensável para o trabalhador? 

_______________________________________________________________ 

2) Quais os direitos do trabalhador? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3) Você tem profissão? _____________________ Qual? _________________________ 

 

4) Escreva uma frase sobre o seu trabalho? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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5)  Coloque as palavras em ordem alfabética 

 PLANTAR DIGNIDADE  SERVIÇO CONSTRUIR 

SUBSISTÊNCIA FÉRIAS LEIS EMPREGO 

    

    

 

6) ALGUMAS PROFISSÕES, TAMBÉM SE MODIFICARAM AO LONGO DO TEMPO.  

Relacione as profissões da coluna da direita com a da esquerda. 

A) ALFAIATE                      (     ) DIGITADOR 

B) PARTEIRA                       (     ) ESTILISTA 

C) SAPATEIRO                     (     ) MÉDICA OBSTETRA 

D) DATILOGRÁFO              (    ) FABRICANTE DE CALÇADOS 

 

 

 

 

 

 


