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Querido  aluno ,  querida  aluna ,

Queremos convidá-lo(a) a fazer uma viagem conosco pelo mundo das PROFISSÕES.

Há tantas descobertas e curiosidades nesse caminho... Mas você pode estar se

perguntando: por que eu preciso pensar em profissão agora? Ainda vai demorar

tanto pra que eu possa trabalhar... A resposta está na imagem abaixo...

A escolha da profissão é uma semente que fazemos germinar dentro de nós muito

antes de entrarmos no mercado de trabalho. Ela começa quando conhecemos as

profissões existentes, buscamos nos enxergar em cada uma delas, descobrimos o

que gostamos e o que não gostamos de fazer, pensamos sobre formação e tudo

mais.  Claro que você só vai trabalhar daqui a alguns anos. Mas é agora que você

lança sementes de um projeto de vida do qual você se orgulhará no futuro. 

O ano de 2020 nos trouxe tantos desafios, não é verdade? Cuidados com a saúde,

isolamento social, escola com as portas fechadas e por aí vai... Mas estamos felizes de

saber que você está se esforçando para estudar e que chegou até aqui conectado(a)

com a Escola Municipal Jardim Leblon. 

Vem  com  a  gente !  Você  vai  aprender ,  se  divertir  e  pensar  sobre  a  vida  que
você  construir  para  si  mesmo (a )  e  para  as  pessoas  que  estão  à  sua  volta .

Boa  viagem !

Bárbara  Alpes

Diretora

Profissões
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5º  ano  -  2020



Aí vão algumas perguntas para você. Escolha onde você irá registrar as respostas

dela. Vale usar um caderno, digitar no celular, gravar um áudio para você mesmo(a) e

até fazer um vídeo. Não é preciso enviar essas informações para a escola. São

registros seus. 

Vem  com  a  gente !  Você  vai  aprender ,  se  divertir  e  pensar  sobre  a  vida  que
você  construir  para  si  mesmo (a )  e  para  as  pessoas  que  estão  à  sua  volta .

Boa  viagem !

Bárbara  Alpes

Diretora

Revelando  profissões

Você já pensou em quantas profissões existem no mundo? E nas pessoas que sabem

fazer as mais diversas coisas? O trabalho é uma das atividades mais importantes para

o ser humano. Ele sempre existiu porque é por meio dele que conquistamos a

alimentação, um lugar seguro para viver, roupas para nos proteger do clima, entre

outras coisas. Além disso, é com os mais diversos trabalhos que expandimos o

conhecimento humano.

Profissões

Projeto Profissões
5º  ano  -  2020

Quantos  trabalhos  existem  na  sociedade?

quais  os  trabalhos  que  você  acha  mais  importantes  na

sociedade?

Qual  a  importância  da  diversidade  de  profissões  no

mundo?

Texto extraído da obra VIVENDO EM SOCIEDADE - APRENDENDO COM PROJETOS - 5 - EDITORA EVOLUIR.



Vem  com  a  gente !  Você  vai  aprender ,  se  divertir  e  pensar  sobre  a  vida  que
você  construir  para  si  mesmo (a )  e  para  as  pessoas  que  estão  à  sua  volta .

Boa  viagem !

Bárbara  Alpes

Diretora

Imagine que na época das cavernas as pessoas precisavam caçar animais, colher

frutas e vegetais, lutar contra predadores, encontrar um abrigo seguro... isso dava um

trabalhão.

De maneira natural, os indivíduos foram se especializando em determinadas tarefas.

Um pescava, outro produzia as melhores vestimentas de pele de animais, outro sabia

coletar galhos e fazer fogueira e assim por diante. Com cada um em uma tarefa

diferente ficava mais fácil sobreviver. 

Com o passar do tempo, as atividades produtivas foram se sofisticando e em cada

época e contexto existiram ofícios mais populares e valorizados. Vamos testar seus

conhecimentos sobre profissões. Observe as imagens dessa página e das páginas

seguintes. Registre, da maneira como você preferir, o nome dessas profissões e qual

atividade essas pessoas exercem (o que fazem, com quem trabalham, por que essa

profissão é importante e etc). Vamos lá!

As  profissões  e  a  sociedade  

Profissões

Projeto Profissões
5º  ano  -  2020

Texto extraído da obra VIVENDO EM SOCIEDADE - APRENDENDO COM PROJETOS - 5 - EDITORA EVOLUIR.

Eu  l impo  quartos  de  hotel .



Vem  com  a  gente !  Você  vai  aprender ,  se  divertir  e  pensar  sobre  a  vida  que
você  construir  para  si  mesmo (a )  e  para  as  pessoas  que  estão  à  sua  volta .

Boa  viagem !

Bárbara  Alpes

Diretora

As  profissões  e  a  sociedade  

Profissões

Projeto Profissões
5º  ano  -  2020

Texto extraído da obra VIVENDO EM SOCIEDADE - APRENDENDO COM PROJETOS - 5 - EDITORA EVOLUIR.

Eu  crio  jogos  para  a  Internet .

Eu  recolho  o  l ixo  de  todos .

Eu  formo  pessoas .



Vem  com  a  gente !  Você  vai  aprender ,  se  divertir  e  pensar  sobre  a  vida  que
você  construir  para  si  mesmo (a )  e  para  as  pessoas  que  estão  à  sua  volta .

Boa  viagem !

Bárbara  Alpes

Diretora

As  profissões  e  a  sociedade  

Profissões

Projeto Profissões
5º  ano  -  2020

Texto extraído da obra VIVENDO EM SOCIEDADE - APRENDENDO COM PROJETOS - 5 - EDITORA EVOLUIR.

Eu  mergulho  em  grandes

profundidades .

Eu  toco  instrumentos  musicais .

Eu  cuido  da  boa  alimentação  das

pessoas .



Vem  com  a  gente !  Você  vai  aprender ,  se  divertir  e  pensar  sobre  a  vida  que
você  construir  para  si  mesmo (a )  e  para  as  pessoas  que  estão  à  sua  volta .

Boa  viagem !

Bárbara  Alpes

Diretora

Desde o início do trabalho com o Projeto Profissões, nós da EMJL ouvimos muitos

profissionais. Pessoas que atuam em diferentes áreas nos contaram sobre os desafios

que enfrentaram, o quanto precisaram estudar e quais as vantagens dos seus

trabalhos. Clique na imagem abaixo para acessar o site da escola e assista a cada um

desses vídeos. 

As  profissões  no  site  da  escola
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De  qual  dessas  profissões  você  mais  gostou? Por  que?

Qual  delas  você  não  gostaria  de  exercer? Por  que?

https://www.emjl.com.br/c%C3%B3pia-5-pagina-02


Vem  com  a  gente !  Você  vai  aprender ,  se  divertir  e  pensar  sobre  a  vida  que
você  construir  para  si  mesmo (a )  e  para  as  pessoas  que  estão  à  sua  volta .

Boa  viagem !

Bárbara  Alpes

Diretora

Perguntamos aos estudantes da EMJL que profissão eles gostariam de exercer. Veja o

resultado na nuvem de palavras.

As  profissões  no  site  da  escola

Profissões

Projeto Profissões
5º  ano  -  2020

Qual das profissões acima é mais difícil de ser exercida?

Qual dessas profissões oferece maior retorno financeiro?

Qual delas exige mais formação acadêmica, ou seja, é preciso estudar mais para

exercer?

Se tivesse que escolher uma dessas profissões para exercer, qual seria?

Pense sobre as perguntas abaixo e novamente registre da maneira como você

preferir. Na sua opinião:



Vem  com  a  gente !  Você  vai  aprender ,  se  divertir  e  pensar  sobre  a  vida  que
você  construir  para  si  mesmo (a )  e  para  as  pessoas  que  estão  à  sua  volta .

Boa  viagem !

Bárbara  Alpes

Diretora

Nenhuma profissão ou atividade econômica acontece de forma isolada do restante

da sociedade. Se uma pessoa tem experiência e conhecimento sobre determinado

assunto, produz um artefato ou oferece um serviço, há outra pessoa ou empresa

disposta a comprar esse produto ou contratar esse serviço. 

Caso isso deixe de acontecer, a profissão dessa pessoa, a produção desse bem ou o

fornecimento desse serviço, cedo ou tarde, deixará de acontecer. Abaixo estão

algumas profissões que deixaram de existir. Você consegue descobrir o que essas

pessoas faziam? 

As  profissões  e  a  sociedade  

Profissões

Projeto Profissões
5º  ano  -  2020



Vem  com  a  gente !  Você  vai  aprender ,  se  divertir  e  pensar  sobre  a  vida  que
você  construir  para  si  mesmo (a )  e  para  as  pessoas  que  estão  à  sua  volta .

Boa  viagem !

Bárbara  Alpes

Diretora

As  profissões  e  a  sociedade  

Profissões

Projeto Profissões
5º  ano  -  2020

Clique  no  computador  para  ler  uma

matéria  a  respeito  dessas  e  de  outras

profissões  do  passado .

https://www.megacurioso.com.br/historia-e-geografia/42320-conheca-9-profissoes-peculiares-que-nao-existem-mais.htm


Vem  com  a  gente !  Você  vai  aprender ,  se  divertir  e  pensar  sobre  a  vida  que
você  construir  para  si  mesmo (a )  e  para  as  pessoas  que  estão  à  sua  volta .

Boa  viagem !

Bárbara  Alpes

Diretora

Pausa  para  o  vídeo !  Clique  para  assistir .

Profissões

Projeto Profissões
5º  ano  -  2020

Texto extraído da obra VIVENDO EM SOCIEDADE - APRENDENDO COM PROJETOS - 5 - EDITORA EVOLUIR.

Como vivemos em sociedade e dependemos uns dos outros para manter a vida

funcionando, todas as profissões são importantes. Vamos falar sobre isso no próximo

ponto de parada da nossa viagem: A DIVERSIDADE DE PROFISSÕES.

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/videos/t/todos-os-videos/v/revista-mostra-profissoes-do-passado-e-do-futuro-parte-1/5835802/


Vem  com  a  gente !  Você  vai  aprender ,  se  divertir  e  pensar  sobre  a  vida  que
você  construir  para  si  mesmo (a )  e  para  as  pessoas  que  estão  à  sua  volta .

Boa  viagem !

Bárbara  Alpes

Diretora

A  diversidade  de  profissões

Profissões

Projeto Profissões
5º  ano  -  2020

Texto extraído da obra VIVENDO EM SOCIEDADE - APRENDENDO COM PROJETOS - 5 - EDITORA EVOLUIR.

Para cada profissão é preciso um conjunto de conhecimentos e habilidades, que são

adquiridos ao longo do tempo.

Algumas profissões, podemos herdar de alguém que tenha um profundo

conhecimento de certo ofício, como pescadores, pedreiros, agricultores, artesãos,

costureiras, alfaiates, doceiras, cuteleiros, sapateiros e etc. Geralmente, essas

profissões são aprendidas por meio do conhecimento oral, da observação e da

prática. 

Outras profissões requerem uma formação acadêmica, ou seja, é preciso ir para

universidades, como medicina, direito, engenharia, biologia, física, química,

arquitetura, pedagogia, odontologia, para citar algumas. 

Independente da profissão ou da formação, para ser um bom profissional, é preciso

conhecimento, dedicação e comprometimento com o que decidimos fazer. 

Que  profissão  mais  lhe  interessa? Que  conhecimentos

você  precisa  ter  para  exercê- la?



Vem  com  a  gente !  Você  vai  aprender ,  se  divertir  e  pensar  sobre  a  vida  que
você  construir  para  si  mesmo (a )  e  para  as  pessoas  que  estão  à  sua  volta .

Boa  viagem !

Bárbara  Alpes

Diretora

Pausa  para  a  brincadeira !

Profissões

Projeto Profissões
5º  ano  -  2020

Clique no vídeo acima. Quando quiser, clique em PAUSAR. Observe a profissão que

aparecerá e resolva o desafio: você deve procurar, na sua casa, um objeto que seja

usado por esse profissional. Tire uma foto sua com esse objeto e envie-nos pelo

WhatsApp 98870-5570. Estamos esperando! 

https://www.youtube.com/watch?v=VM5fhKJ-tVA


Vem  com  a  gente !  Você  vai  aprender ,  se  divertir  e  pensar  sobre  a  vida  que
você  construir  para  si  mesmo (a )  e  para  as  pessoas  que  estão  à  sua  volta .

Boa  viagem !

Bárbara  Alpes

Diretora

Trabalho  não  é  coisa  de  criança !

Profissões

Projeto Profissões
5º  ano  -  2020

O trabalho infantil ainda é uma triste realidade no nosso país. Vamos navegar pelo

site do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil para saber

mais sobre esse assunto. Siga as orientações.

Clique no catavento e leia sobre o cenário do trabalho

infantil no país. Responda, registrando da maneira como

você preferir:

Quais as consequências do trabalho infantil?

Clique no catavento e leia as informações. Responda,

registrando da maneira como você preferir:

Clique no catavento e descubra por que o catavento

é símbolo do combate ao trabalho infantil.

https://fnpeti.org.br/cenario/
https://fnpeti.org.br/formasdetrabalhoinfantil/
https://fnpeti.org.br/catavento/


Vem  com  a  gente !  Você  vai  aprender ,  se  divertir  e  pensar  sobre  a  vida  que
você  construir  para  si  mesmo (a )  e  para  as  pessoas  que  estão  à  sua  volta .

Boa  viagem !

Bárbara  Alpes

Diretora

Hora  do  vídeo !  Clique  e  assista .

Profissões
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5º  ano  -  2020

Primeiro, vamos assistir um vídeo que fala de um profissional que, depois de conduzir um

time por quinze temporadas vitoriosas, é substituído. Juntos estes dois homens superam

suas diferenças e transformam um grupo de jovens rebeldes em um time campeão.

Se  puder ,  assista  também . . .

https://www.youtube.com/watch?v=oBODacbXBlI


Vem  com  a  gente !  Você  vai  aprender ,  se  divertir  e  pensar  sobre  a  vida  que
você  construir  para  si  mesmo (a )  e  para  as  pessoas  que  estão  à  sua  volta .

Boa  viagem !

Bárbara  Alpes

Diretora

E  se  a  sua  profissão  ainda  não  existir?

Profissões
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5º  ano  -  2020

Com o rápido avanço das tecnologias, tudo indica que parte dos estudantes que estão

hoje no Ensino Fundamental terão no futuro profissões que ainda não existem

atualmente. Já pensou nisso? Leia a matéria abaixo.

85% DAS PROFISSÕES QUE EXISTIRÃO EM 2030 AINDA NÃO FORAM CRIADAS

Rafaela Carvalho - 8 JAN 2019

Se depender da tecnologia, o futuro já começou. Hoje, as máquinas já trabalham de

forma integrada com humanos e são ferramentas fundamentais para uma performance

eficiente, especialmente nas grandes empresas. Nos próximos anos e décadas, elas

trabalharão ainda mais para otimizar nossas ações e redesenhar as profissões. É o que

revela o estudo Projetando 2030: uma visão dividida do futuro encomendado pela Dell

Technologies ao IFTF (Institute For The Future), que analisou os impactos dessas

tecnologias até 2030. A pesquisa, que contou com a participação de 3800 líderes de

negócios de médias e grandes corporações em 17 países, incluindo o Brasil, estima que

85% dos trabalhos que existirão em 2030 serão novos.“

Isso não significa que as profissões como conhecemos hoje serão extintas, mas elas

certamente serão transformadas e terão, na parceria homem-máquina, o principal vetor

de mudança”, diz Sidney Zamel, diretor de marketing e produtos da Dell no Brasil.

“Espera-se maior eficiência e uma possibilidade de, mais do que nunca, ajudar os

humanos a transcender suas limitações, com a tecnologia funcionando como uma

extensão das pessoas, ajudando a direcionar e gerenciar melhor atividades cotidianas.”



Vem  com  a  gente !  Você  vai  aprender ,  se  divertir  e  pensar  sobre  a  vida  que
você  construir  para  si  mesmo (a )  e  para  as  pessoas  que  estão  à  sua  volta .

Boa  viagem !

Bárbara  Alpes

Diretora

Com a viabilidade comercial das tecnologias, a rapidez das mudanças e criação de novas

indústrias, novas competências deverão ser requeridas de forma constante, o que

também pode significar uma mudança no sistema educacional a longo prazo: na mesma

pesquisa, 56% dos entrevistados disseram que as escolas devem ensinar como aprender, e

não o que aprender, a fim de desenvolver habilidades como raciocínio lógico e

capacidade de autonomia desde o ensino básico. Nesse cenário, cinco habilidades se

mostram primordiais para prosperar profissionalmente: impulso criativo, lógica,

inteligência emocional, julgamento e conhecimento tecnológico. “A capacidade de

desenvolver novas habilidades será incrivelmente útil em uma era de transformação”,

aponta Zamel.

Entre as consequências dessa mudança na dinâmica de trabalho, profissionais deixarão

de se dedicar a tarefas cotidianas, que serão automatizadas. Em vez disso, suas demandas

se concentrarão em atividades de raciocínio, gerenciamento, debates de escopos e testes

e aplicação de novas ideias de inovação. Além disso, o estilo de trabalho também passará

por alterações: haverá cada vez menos necessidade de estar em um escritório, por

exemplo. No Brasil, o potencial de mudança ainda intimida, mas já apresenta números

positivos expressivos: 38% dos brasileiros afirmam que o novo estilo de trabalho permite

mais concentração nas atividades; 36% conseguem um melhor equilíbrio entre as vidas

profissional e pessoal; e 29% sentem que são mais produtivos quando não precisam gastar

tempo se deslocando para outro lugar para começar o expediente.

Profissões

Projeto Profissões
5º  ano  -  2020



Vem  com  a  gente !  Você  vai  aprender ,  se  divertir  e  pensar  sobre  a  vida  que
você  construir  para  si  mesmo (a )  e  para  as  pessoas  que  estão  à  sua  volta .

Boa  viagem !

Bárbara  Alpes

Diretora

Com o trabalho se estendendo para além do espaço empresarial, novos cuidados serão

necessários: as empresas criarão políticas que incluam não apenas regras para seus

colaboradores e líderes, mas também ferramentas voltadas para facilitar o trabalho

remoto, como treinamentos constantes para o home office, a gestão de equipes flexíveis e

o aumento de dados e sistemas voltados para defesas de segurança cibernética. Será

preciso expandir a visão digital e as leis e questões regulatórias para que o uso de

ferramentas tecnológicas se mantenha seguro à medida que se torna mais eficaz.

Se novas profissões ainda vão surgir, por que você precisa pensar nisso agora? Para se

planejar, se preparar e ficar antenado(a) nas mudanças. É claro que os planos de agora

terão como base as profissões que são conhecidas. De qualquer maneira, se você se

mantiver atualizado(a), estudando e atento(a) às informações, terá maiores chances de se

adaptar ao mercado de trabalho que é cada vez mais competitivo.

Profissões

Projeto Profissões
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Com  a  pandemia ,  a  expressão  home  office

ficou  mais  conhecida .  Você  sabe  o  que  ela

significa? Pesquise  a  esse  respeito  para  saber

mais .  Você  conhece  alguém  que  está

trabalhando  em  home  office?

Mantenha  seu  cérebro  ativo  e  estimule  sua

criatividade .  Essa  será  uma  importante

habil idade  para  os  profissionais  do  futuro .

Disponível  em  https : / /www .projetodraft .com /85-das-profissoes-que-existirao-2030-ainda-nao-foram-

criadas / .  Acesso  em  24 .11 .2020 .



Vem  com  a  gente !  Você  vai  aprender ,  se  divertir  e  pensar  sobre  a  vida  que
você  construir  para  si  mesmo (a )  e  para  as  pessoas  que  estão  à  sua  volta .

Boa  viagem !

Bárbara  Alpes

Diretora

O estudo feito mostrou que todas as profissões que

existem atualmente irão desaparecer no futuro.

Profissões

Projeto Profissões
5º  ano  -  2020

VERDADEIRO  OU  FALSO?

Leia  as  informações  a  seguir  e  diga  se  estão  de  acordo  com  o  texto  ou

não .

Os recursos tecnológicos que existem hoje farão com 

 que novos trabalhos surjam e que parte do que é feito

atualmente seja resolvido por robôs e computadores.

Criatividade, lógica, inteligência emocional, julgamento

e conhecimento tecnológico serão muito importantes

para os profissionais do futuro.

Não é preciso fazer planejamento nem preocupar com

formação ou preparação. Já que as profissões nem

existem, não há o que possa ser feito.



Vem  com  a  gente !  Você  vai  aprender ,  se  divertir  e  pensar  sobre  a  vida  que
você  construir  para  si  mesmo (a )  e  para  as  pessoas  que  estão  à  sua  volta .

Boa  viagem !

Bárbara  Alpes

Diretora

Trabalhar não precisa ser sinônimo de dificuldades. Dizem que o segredo é descobrir algo que

você goste de fazer e investir para que isso se torne fonte de renda. A matéria abaixo conta

sobre nove profissões muito divertidas. É verdade que não é nada fácil conseguir vaga em

alguma delas... Mas não custa conhecer, não é verdade?

Clique na imagem abaixo e boa leitura!

Profissões

Projeto Profissões
5º  ano  -  2020

VERDADEIRO  OU  FALSO?

Veja  o  resultado  correto  do  V  ou  F .  Se  tiver  errado  alguma  resposta ,  volte

ao  texto  e  confirme .

FALSO - VERDADEIRO - VERDADEIRO - FALSO.

O  segredo  é  se  divertir !

https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/pordentrodasprofissoes/conheca-9-profissoes-divertidas-e-que-pagam-bem/


Vem  com  a  gente !  Você  vai  aprender ,  se  divertir  e  pensar  sobre  a  vida  que

você  construir  para  si  mesmo (a )  e  para  as  pessoas  que  estão  à  sua  volta .

Boa  viagem !

Bárbara  Alpes

Diretora

Que profissão mais lhe interessa? Qual você gostaria de seguir?

Por que você acha que essa profissão combina com você?

O que é preciso fazer para ter sucesso como profissional dessa

área?

Pense sobre as seguintes perguntas:

Uma foto com algum acessório que lembre a profissão que você

escolheu e com um papel em que o nome dela esteja escrito;

Um vídeo em que você fale sobre suas respostas;

Uma gravação do TikTok representando as respostas de forma

divertida;

Outra opção, à sua escolha. 

Escolha uma forma artística de representar essa profissão. Pode ser:

A  sua  produção

Profissões

Projeto Profissões
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Assim como nas outras atividades que fizeram parte do Portfólio Escolar Anual, o Projeto

Profissões tem uma atividade que você deverá enviar para a escola. Mas ela será diferente

das anteriores, porque fará parte de uma MOSTRA VIRTUAL, que exibiremos nas redes

sociais da escola. Veja o que deve ser feito:

Envie o arquivo para o WhatsApp da escola (98270-5570) ATÉ

SEGUNDA-FEIRA, DIA 7 DE DEZEMBRO. Se tiver dúvidas, é só

escrever uma mensagem para esse mesmo contato. Atenção ao

prazo! Essa atividade será avaliada e contará para o Portfólio

Escolar Anual.


