
   ESCOLA EM CASA - 4º BIMESTRE 

               7º SEMANA: 29 DE NOVEMBRO A 3 DE DEZEMBRO-2021 
 

3º ANO- HISTÓRIA 

 

NOME _____________________________________________________________________________ 

 
PROFISSÕES 

 
 As pessoas trabalham regularmente para sobreviver. A esse trabalho feito com regularidade 

chamamos de profissão. Será que as profissões que existem hoje existiam no passado? 

 

1- Nos últimos cem anos muitas profissões deixaram de existir ou passaram a ser exercidas por 

um número pequeno de pessoas. Isso ocorreu por causa da internet, da robótica entre outros. 

• Pinte de vermelho as profissões muito antigas, de azul as antigas e de amarelo as recentes: 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2- Leia o poema a seguir.   

       

3- Com o desenvolvimento de computadores, de robôs e da internet, surgiram várias novas 

profissões. Responda: 

Acendedor de lampiões 

Ator 

Médico 

Blogueiro 

Armador de pinos 

Youtuber 

PROFISSÕES 

Existem no mundo 

vários tipos de profissão. 

Todas têm o seu valor 

se trabalhadas com amor. 

 

O padeiro faz o pão. 

o dentista cuida do dente, 

o pedreiro faz a construção e o 

médico cuida da gente. 

 

Regina Villaça 

O pintor a parede pinta.  

O vigia a empresa vigia, 

O professor tudo nos ensina  

e a cozinheira cozinha. 

 

A costureira costura 

o policial está atento na viatura, 

o poeta é um artista, 

e todos participam da vida! 

 

 



 

 
A) E você qual profissão quer ter? 

 
__________________________________________________________________________ 

 
B) Qual profissão você acha mais importante? Justifique. 

 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
4- Faça um desenho que represente a profissão que você quer ter. 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5- Algumas profissões antigas continuam presentes no mundo do trabalho. Conheça algumas 

delas e em seguida encontre-as no caça-palavras:      

     

             

1. Professor 

2. Diarista 

3. Garçom 

4. Ator 

5. Bombeiro 

6. Dentista 

7. Médico 

8. Motorista 

9. Policial  

10. Taxista 

 

 

6- Leia o texto: 
  
 

 



Brincadeiras antigas. Por que não brincar? 
  

Carolina Araújo Lopes 

  
“Brincadeiras de rua: amarelinha, corrida, queimada, pique...fazem parte da lembrança de muitas 
pessoas, mas participam cada vez menos do dia a dia das crianças. Ultimamente as crianças 
têm menos contato com outras, brincam menos com os pais (com adultos e crianças em geral). 
Por que isso acontece?...” 
 

 
A) Circule no texto as brincadeiras que você já praticou. 

 
B) Assinale V para verdadeira e F para falsa. Há cem anos: 

 
(       ) Havia violência como existe hoje. 

(       ) O movimento de carros nas ruas era intenso. 

(       ) Havia poucos carros, motos nas ruas. 

(       ) Não havia violência como hoje. 

(    ) Não existia a tecnologia, o que permitia as crianças brincarem com brinquedos mais simples 

ou mesmo confeccionados pelos pais. 

 


