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Para iniciar os estudos, proponha situações que permitam a observação dos conhecimentos 

que os alunos possuem sobre o assunto que será estudado. Muitos temas apresentados neste 

bimestre podem ser desenvolvidos com atividades envolvendo as disciplinas de Arte e Educação Física. 

Caso seja possível, convide os professores dessas disciplinas para uma parceria. 

É interessante propor atividades que permitam o uso de diferentes materiais manipulativos e 

atividades que possibilitem explorações corporais, nas quais sejam desenvolvidas percepções em 

relação ao espaço físico. Durante as atividades, os alunos devem ser convidados a elaborar hipóteses 

sobre os possíveis resultados a serem obtidos após as explorações e, ao final, confirmá-las, adaptá-las 

ou refutá-las.  

Durante o bimestre, os alunos serão incentivados a perceber simetrias e a relação entre pontos 

simétricos. Incentive a observação de simetrias em diferentes representações encontradas no 

cotidiano e, sempre que possível, crie oportunidades para que possam desenhar e recortar figuras 

e trabalhar com malhas quadriculadas. 

Explore as imagens da página de abertura de cada capítulo e incentive a participação de todos. 

Cada aluno possui uma bagagem de conhecimentos (conceituais, procedimentais e atitudinais) e  

canais de aprendizagens distintos, portanto, a diversidade de estratégias é importante e deve ser 

considerada nos momentos de planejar as ações e executá-las. 

No capítulo 6, as atividades e textos vão, aos poucos, apresentando diferentes tipos de simetria, 

ampliando o vocabulário e promovendo tanto a leitura quanto a identificação das situações, como a 

produção e a comunicação verbal. Incentive-os a trabalhar em grupos para gerar a necessidade de 

comunicação e de argumentação entre os alunos, com o intuito de validar conclusões e hipóteses, 

além de reformular conclusões. Observe que os alunos precisam identificar simetrias em diferentes 

linguagens. As indicações são dadas em frases, textos, desenhos ou até em representações vetoriais.  

Um raciocínio interessante envolvendo simetria é a ideia de movimento. É interessante que os 

alunos sejam colocados em situações em que não devam considerar as figuras de maneira estática. É 

importante que desenvolvam a capacidade de imaginar movimentos e prever resultados a partir de 

reflexões, rotações e translações. Acompanhe-os durante as atividades e incentive-os a justificar suas 

respostas para que ampliem essa percepção. Nesse sentido, as atividades em duplas oferecem uma 

oportunidade natural de argumentação. 

O conteúdo do capítulo 7 (proporcionalidade) se faz presente em muitas atividades cotidianas. 

Assim, algumas situações que envolvem valores menores podem ser resolvidas mentalmente, sem que 

se apresente formalmente algum procedimento. É importante, nessa fase de estudos, que os alunos 

percebam os procedimentos para cálculo e resolução de problemas de proporcionalidade direta e 

inversa. A regra de três surge, então, como um recurso potente no qual, conhecendo 3 valores, 

procuramos um quarto elemento que forme uma proporção. 

O conteúdo abordado no capítulo 8 (Matemática financeira) é fundamental para o 

desenvolvimento de condições para a atuação no mundo contemporâneo. Para isso, é necessário 
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construir com os alunos a compreensão dos movimentos financeiros, apresentando sempre situações 

de seus cotidianos. Assim, é importante criar diversas oportunidades para que possam pesquisar, 

vivenciar e compartilhar conhecimentos e experiências. Durante essas etapas, observe atentamente 

se, de fato, compreendem as situações propostas no livro.  

Durante o desenvolvimento das atividades é interessante retomar assuntos já estudados em 

anos anteriores, promovendo atividades de revisão e orientando-os a aprofundar suas investigações e 

buscar informações em registros pessoais ou outras fontes que julgarem pertinentes. 

Nas atividades que envolvem o cálculo mental, o percurso do raciocínio pode promover uma 

maior aprendizagem do que apenas a comunicação de resultados. Assim, incentive-os a identificar  

o raciocínio desenvolvido e a justificar e comunicar seus procedimentos. Nas atividades com a  

calculadora e com softwares, a própria ferramente exige conhecimentos matemáticos para ser operada 

e oferecer os resultados esperados. Promova situações em que os alunos possam compartilhar as 

descobertas de recursos disponíveis para favorecer as resoluções dos problemas. 

Os testes oficiais apresentados no livro podem oferecer diferentes oportunidades, por 

exemplo, revisitar conhecimentos anteriores, mobilizar diferentes assuntos na resolução de problemas 

e, ainda, estabelecer relações entre os assuntos estudados e as diferentes situações do cotidiano 

nas quais estão presentes. 

 

Práticas de sala de aula para o desenvolvimento  

das habilidades  

 

Capítulo 6: Simetria  

 

 Utilize as imagens apresentadas na abertura para resgatar experiências e conhecimentos 

prévios dos alunos sobre o assunto. Verifique as estratégias utilizadas durante a execução 

das propostas relacionadas aos eixos de simetria. Solicite que localizem no cotidiano outros 

exemplos de representação e questione, em cada uma, quais são os eixos de simetria. 

 Peça aos alunos que desenhem e recortem um trapézio conforme a orientação vista no 

“Explorar e descobrir” da página 182. Em seguida, peça que posicionem as 2 figuras 

conforme indicado em cada item e oriente-os a descrever os movimentos necessários para 

que uma delas fique na posição da outra. Para ampliar a atividade, oriente-os a realizar o 

mesmo procedimento com outras figuras geométricas planas. 
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 Oriente-os a desenhar uma figura e a marcar seu eixo de simetria conforme a orientação 

vista no “Explorar e descobrir” da página 183. Em seguida, peça que observem as gravuras 

e converse sobre eixo de simetria em obras de arte e na arquitetura.  

 Retome as explorações anteriores, abra uma roda de conversa para que os alunos possam 

compartilhar experiências e conhecimentos relacionados a simetria em obras de arte, 

objetos arquitetônicos e na representação de seres da natureza.  

 Incentive-os a pesquisar imagens com mais de 1 eixo de simetria na internet, em revistas 

ou em outras mídias. Eles devem observar e marcar os eixos de simetria. Explore desenhos, 

dobraduras e recortes de figuras com eixo de simetria. Depois, peça que observem a tabela 

de operações com adição de números naturais e incentive-os a identificar a simetria nos 

resultados. Retome com a turma a tabela de multiplicação e incentive-os a identificar 

simetrias nessa tabela também. 

 Peça que reproduzam diferentes figuras que contenham eixos de simetria em uma malha 

quadriculada, identificando e desenhando os eixos de simetria em cada uma. Durante o 

desenvolvimento das atividades, incentive-os a compartilhar suas hipóteses e conclusões 

e a justificar suas respostas. 

 Apresente os pentaminós para a turma vistos na atividade 15 da página 201. Disponibilize 

uma malha quadriculada e peça que desenhem todas as peças possíveis que satisfazem as 

condições para ser um pentaminó. Incentive-os a observar se há simetria e a identificar eixos 

de simetria nas peças. Eles devem criar, em duplas, diferentes construções envolvendo 

os pentaminós e, ao final, compartilhar as criações com as outras duplas. Em seguida, 

incentive-os a identificar simetrias nos algarismos, nas letras e nas palavras. 

 Peça que observem, na pagina 189, os 2 painéis montados com a peça de referência e 

incentive-os a perceber que a peça de referência repete a posição de maneira regular.  

Se houver oportunidade, solicite que criem outro painel decorativo com essa peça de 

referência e que indiquem os eixos de simetria nesse novo painel. Disponibilize uma malha 

quadriculada e materiais de desenho e pintura para que criem outras peças de referência 

e painéis decorativos usando simetrias com eixos paralelos. Incentive-os a compartilhar 

suas criações e organize uma exposição dos trabalhos. 

 Solicite aos alunos que, em duplas, realizem a atividade do jogo proposta na página 190. 

Oriente-os a elaborar uma tabela para registrar os resultados das partidas. Incentive-os a 

criar outras peças e a trocar essas peças com as outras duplas. Assim, terão partidas mais 

longas e outros desafios na decisão das simetrias. Os alunos poderão ser incentivados a criar 

outras regras ou, ainda, criar um novo jogo que envolva os mesmos conceitos desse jogo. 

 Solicite que façam a atividade proposta no “Explorar e descobrir” da página 191 e verifique 

os conhecimentos e conclusões em relação à simetria de rotação. Ofereça materiais para 

que desenhem, recortem algumas figuras e usem de exemplo para estudar a simetria de 

rotação. Ao final, convide-os a socializar as criações, explicando-as. 
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 Peça que resolvam as atividades e acompanhe-os nas tarefas. Incentive-os a reproduzir, 

com material manipulável, as situações propostas. Oriente-os no uso do transferidor. Em 

relação ao caso de simetria apresentado no “Explorar e descobrir” da página 193, convide-

os a reproduzir o movimento descrito utilizando uma haste e linhas amarradas nas 

extremidades. Faça-os perceber que há um giro de 180° em relação ao ponto A e outro 

giro, em outra direção, em relação ao ponto B. 

 Acompanhe os alunos durante as atividades das páginas 192 e 193 e incentive-os a justificar, 

explicar e descrever suas respostas para que ampliem os conhecimentos em relação ao 

raciocínio desenvolvido. Ajude-os a perceber que já conhecem 2 tipos de simetria: de 

rotação e de reflexão. Caso perceba dificuldades, retome as explorações anteriores. 

 Peça que executem as ações indicadas no “Explorar e descobrir” da página 194 para fazer o 

desenho de duas regiões triangulares, como indicado na figura. Em seguida, leia com a turma 

o texto que explica a simetria de translação e ajude-os a compreendê-lo. Solicite que 

desenhem uma figura plana em malha quadriculada e, em seguida, proponham situações 

que envolvam simetrias em relação ao desenho feito. Incentive-os a apresentar situações 

variadas, envolvendo, inclusive, a simetria de translação que foi explorada nessa aula. 

 Verifique se os alunos se apropriaram dos elementos e conceitos importantes envolvendo 

a simetria. Apresente diferentes situações nas quais seja possível identificar os tipos de 

simetria já estudados e peça que identifiquem os elementos relacionados, por exemplo,  

à medida de abertura do ângulo de rotação na simetria axial. 

 Realize a sequência didática “Simetrias e dobraduras”. 

Quadro 6.1 

Referência no material didático Pág. 182 – Tipos de simetria 

Objeto de conhecimento ➢ Simetrias de translação, rotação e reflexão.  

Habilidade 

➢ (EF07MA21) Reconhecer e construir  
figuras obtidas por simetrias de translação,  
rotação e reflexão, usando instrumentos  
de desenho ou softwares de geometria 
dinâmica e vincular esse estudo a 
representações planas de obras de arte, 
elementos arquitetônicos, entre outros. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Conhecer os casos de simetria de reflexão, 
de rotação e de translação. 

➢ Identificar os eixos de simetria em figuras 
geométricas planas. 

➢ Utilizar instrumentos de desenho para 
produzir casos de simetria. 

➢ Utilizar o transferidor em casos de simetria 
de rotação. 
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➢ Reconhecer simetrias em elementos  
da natureza e em situações do cotidiano.  

➢ Identificar os elementos que compõem  
a simetria nos diferentes casos. 

 

Como avaliar: 

➢ Peça que desenhem uma figura plana  
em malha quadriculada e, em seguida, 
proponha que produzam figuras para  
cada caso de simetria. Em seguida, peça 
que cada aluno exponha seu desenho  
e explique o respectivo caso de simetria.  

➢ Incentive-os a reproduzir essas figuras  
em fichas e, em grupos, organize um jogo 
da memória. 

 

  

 Peça que reproduzam as figuras da página 196 no plano cartesiano, com uma malha 

quadriculada, e estudem cada caso. Incentive-os a observar e indicar os pares ordenados 

dos vértices da figura inicial e da figura simétrica, descrevendo qual é o caso de simetria.  

 Retome com os alunos as explorações anteriores envolvendo o uso do GeoGebra. Se 

possível, leve-os ao laboratório de informática, organize-os em duplas e oriente-os a 

desenvolver a atividade “Reflexão de um polígono em relação a um eixo” da página 197, 

seguindo os passos no texto. Acompanhe-os na tarefa e faça intervenções para auxiliar 

na aprendizagem. Abra uma roda de conversa para que compartilhem suas hipóteses 

e conclusões. Incentive-os a explorar outros desenhos simétricos em relação a um eixo e 

observar com atenção o trabalho desenvolvido pelos colegas. Caso não seja possível levá-

los ao laboratório de informática, desenvolva uma atividade similar com polígonos 

desenhados e recortados pelos alunos e um barbante como eixo de simetria . 

 Solicite que realizem a atividade “Reflexão de um polígono em relação a um ponto”, da  

página 198, seguindo os passos no texto. Novamente, a ferramenta GeoGebra pode permitir 

diferentes estudos. Ao final, peça que compartilhem suas hipóteses, conclusões e 

aprendizados obtidos a partir da exploração desta ferramenta. Caso não seja possível levá-los 

ao laboratório de informática, desenvolva uma atividade similar com polígonos desenhados 

e recortados pelos alunos e uma pequena bolinha de papel representando o ponto. 

 Solicite agora que realizem a atividade “Rotação de um polígono em relação a um ponto”, 

seguindo os passos no texto da página 198. Peça que registrem os passos utilizados para 

construir um polígono. Em seguida, devem realizar a rotação desse polígono em relação a 

um ponto. Incentive-os a criar diferentes polígonos e explorar as opções de simetria no 

GeoGebra. É importante que observem os resultados das escolhas que fazem a cada passo 

e compartilhem suas conclusões e seus aprendizados. Caso não seja possível levá-los ao 
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laboratório de informática, desenvolva uma atividade similar com polígonos desenhados 

e recortados pelos alunos e uma pequena bolinha de papel representando o ponto; um 

transferidor pode ajudá-los a medir a abertura dos ângulos. 

 Solicite que realizem a atividade “Translação de um polígono a partir de um vetor”, seguindo 

os passos no texto da página 199. Verifique se os alunos compreendem que um vetor define 

direção, sentido e distância de deslocamento. Utilizando a ferramenta GeoGebra, oriente-os a 

explorar casos de simetria a partir de vetores. Assim como sugerido anteriormente, incentive-

os a observar os resultados obtidos e a compartilhar suas experiências e aprendizados. Caso 

não seja possível levá-los ao laboratório de informática, desenvolva uma atividade similar 

com polígonos desenhados e recortados pelos alunos e palitos de comprimentos distintos 

para representar os vetores (palitos de dente, palitos de fósforo usados, etc.). 

Quadro 6.2 

Referência no material didático Pág. 196 – Simetrias no plano cartesiano  

Objeto de conhecimento ➢ Simetrias de translação, rotação e reflexão. 

Habilidade 

➢ (EF07MA21) Reconhecer e construir  
figuras obtidas por simetrias de translação, 
rotação e reflexão, usando instrumentos  
de desenho ou softwares de geometria 
dinâmica e vincular esse estudo a 
representações planas de obras de arte, 
elementos arquitetônicos, entre outros.  

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Observar características de pares 
ordenados correspondentes aos vértices  
de figuras simétricas no plano cartesiano. 

➢ Identificar figuras simétricas no plano 
cartesiano pela observação dos pares 
ordenados correspondentes a seus vértices. 

➢ Aprender a criar figuras simétricas com  
o uso do GeoGebra. 

 

Como avaliar: 

➢ Incentive-os a criar no plano cartesiano  
um exemplo diferente para cada tipo de 
simetria e indicar os pares ordenados 
correspondentes aos vértices das figuras 
simétricas criadas. 
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Capítulo 7: Proporcionalidade  

 

 Verifique o que os alunos já conhecem sobre o conceito de proporcionalidade e seu uso 

no cotidiano a partir de uma roda de conversa. Incentive-os a apresentar diferentes exemplos 

e, ao final, elaborar um cartaz ou painel com as informações apresentadas. 

 Peça aos alunos que leiam o texto da página 206, que ilustra uma situação de 

proporcionalidade, observem o quadro com os dados organizados e a relação entre as  

grandezas envolvidas. Verifique se compreendem o que significa razão entre duas grandezas, 

a relação de proporcionalidade e a representação matemática para esse conceito. Para 

completar, apresente outros exemplos como os das atividades 1 e 2.  

 Leia o texto do “Você sabia?” da página 208 com os alunos e verifique se percebem que a 

escala é um tipo especial de razão. Abra uma roda de conversa para que compartilhem suas 

experiências e seus conhecimentos sobre o assunto. Incentive-os a observar a indicação da 

escala em mapas representados em livros impressos e em meios digitais. Leve algumas plantas 

baixas utilizadas na construção civil encontradas em folhetos de venda de apartamentos e 

de decoração de ambientes; peça que identifiquem e explorem o uso de escala. 

 Verifique se os alunos compreendem a porcentagem como razão. Em seguida, oriente-os a 

indicar a razão com o valor 100 no segundo termo e, depois, determinar a fração irredutível 

correspondente. Se necessário, retome explorações anteriores, envolvendo o uso e o 

cálculo de porcentagens. 

 Realize a sequência didática “Razões e proporções – importância e finalidade”. 

Quadro 7.1 

Referência no material didático Pág. 206 – As ideias de proporcionalidade e de razão  

Objetos de conhecimento 

➢ Fração e seus significados: como parte  
de inteiros, resultado da divisão, razão  
e operador. 

➢ Problemas envolvendo grandezas 
diretamente proporcionais e grandezas 
inversamente proporcionais. 

Habilidades 

➢ (EF07MA08) Comparar e ordenar frações 
associadas às ideias de partes de inteiros, 
resultado da divisão, razão e operador. 

➢ (EF07MA09) Utilizar, na resolução de 
problemas, a associação entre razão  

e fração, como a fração 
2

3
 para expressar  

a razão de duas partes de uma grandeza 
para três partes da mesma ou três partes 
de outra grandeza.  
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➢ (EF07MA17) Resolver e elaborar  
problemas que envolvam variação  
de proporcionalidade direta e de 
proporcionalidade inversa entre duas 
grandezas, utilizando sentença algébrica 
para expressar a relação entre elas.  

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Compreender a ideia de proporcionalidade 
em situações do cotidiano. 

➢ Identificar quadros e tabelas como  
recursos favoráveis à organização de dados. 

➢ Relacionar a representação fracionária  
à ideia de razão. 

 

Como avaliar: 

➢ Acompanhe os alunos durante as atividades 
e observe se mobilizam seus 
conhecimentos para resolver as situações 
propostas. Faça intervenções para auxiliar 
na aprendizagem. 

 

 

 Peça aos alunos que representem retângulos na malha quadriculada, como visto no 

“Explorar e descobrir” da página 210, de modo que as medidas dos lados de 2 retângulos 

sejam proporcionais. Peça que calculem as razões em cada um dos retângulos criados e, 

em seguida, indiquem a fração irredutível para cada uma delas. Incentive-os a comparar 

as 2 razões para constatarem que são iguais. Verifique se compreendem a proporção como 

a igualdade entre 2 razões e peça que deem alguns exemplos. Incentive-os a verificar a 

propriedade fundamental das proporções em cada um dos exemplos por eles criados. 

 Verifique se compreendem o que são grandezas diretamente proporcionais e se conseguem 

apresentar situações do cotidiano nas quais esse conceito pode ser observado. 

 Peça aos alunos que deem exemplos de situações nas quais não há proporcionalidade 

entre as grandezas, verificando se conseguem identificá-las. 

 Solicite que leiam o texto que apresenta o conceito de “Coeficiente de proporcionalidade” 

(página 215). Incentive-os a dar exemplos e, em seguida, peça que resolvam as atividades.  

 Solicite que leiam o texto “A proporção na Arte – Antiguidade e Renascimento”, da página 

216. Incentive os alunos a realizar uma pesquisa para coletar informações adicionais 

relacionadas a proporção, equilíbrio, harmonia e beleza. Em seguida, peça que elaborem 

um painel com as informações coletadas. Solicite que insiram no painel imagens que 

representem as informações e conceitos apresentados. 

 Realize a sequência didática “Consumo residencial de energia elétrica e de água e esgotos”. 
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Quadro 7.2 

Referência no material didático Pág. 210 – Proporções 

Objeto de conhecimento 
➢ Problemas envolvendo grandezas 

diretamente proporcionais e grandezas 
inversamente proporcionais. 

Habilidade 

➢ (EF07MA17) Resolver e elaborar problemas 
que envolvam variação de proporcionalidade 
direta e de proporcionalidade inversa entre 
duas grandezas, utilizando sentença 
algébrica para expressar a relação entre elas. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Compreender a ideia de proporção 
relacionada à igualdade entre duas razões. 

➢ Identificar situações de proporcionalidade 
direta. 

➢ Identificar situações de proporcionalidade 
inversa. 

➢ Identificar situações de não proporcionalidade. 

➢ Aplicar a propriedade fundamental das 
proporções na resolução de problemas. 

 

Como avaliar: 

➢ Desafie os alunos a pensarem em exemplos 
de grandezas diretamente proporcionais  
e de grandezas inversamente proporcionais. 
Proponha que organizem 2 tabelas, uma para 
cada um dos 2 casos. Dê alguns exemplos  
e peça que decidam se são grandezas 
diretamente proporcionais ou grandezas 
inversamente proporcionais. Oriente-os  
a inserir, na tabela, alguns valores para cada 
situação que trouxerem como exemplo.  
Peça que justifiquem suas respostas. 

 

 

 Verifique as informações que os alunos possuem sobre regra de 3 simples e se já 

conseguem utilizar os conceitos apresentados no livro. O uso de tabelas pode facilitar 

a visualização das informações (grandezas diretamente proporcionais ou grandezas de 

proporcionalidade inversa). 

 Solicite aos alunos que façam as atividades das páginas 220 e 221. Em cada atividade, 

peça que leiam o problema, identifiquem as grandezas envolvidas, verifiquem se são 

diretamente ou inversamente proporcionais, elaborem a estratégia de resolução e 

efetuem os cálculos. Ao final, devem verificar se os valores encontrados estão de acordo 

com a pergunta do problema e emitir uma resposta. Acompanhe-os na tarefa e faça 

intervenções sempre que necessário. 
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 Solicite aos alunos que pesquisem informações sobre o filósofo Tales de Mileto e, ao final, 

compartilhem as informações coletadas. Peça que observem a figura da atividade 54 da 

página 219 e incentive-os a verificar se os triângulos possuem medidas proporcionais. 

Quadro 7.3 

Referência no material didático Pág. 217 – Regra de 3 simples 

Objeto de conhecimento 
➢ Problemas envolvendo grandezas 

diretamente proporcionais e grandezas 
inversamente proporcionais. 

Habilidade 

➢ (EF07MA17) Resolver e elaborar problemas 
que envolvam variação  
de proporcionalidade direta e de 
proporcionalidade inversa entre duas 
grandezas, utilizando sentença algébrica 
para expressar a relação entre elas. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Utilizar a regra de 3 para resolver 
problemas de proporcionalidade. 

➢ Identificar situações do dia a dia que 
envolvem proporcionalidade. 

 

Como avaliar: 

➢ Organize-os em duplas e incentive-os  
a refazer o experimento de Tales de Mileto 
para o cálculo da medida da altura da 
pirâmide. Sugira que utilizem uma lanterna 
para produzir a sombra e valores menores 
para as sombras. Proponha, por exemplo, 
uma sombra com medida de comprimento 
de 50 cm para a pirâmide e uma sombra com 
medida de comprimento de 4 cm para a 
estaca. Depois, peça que façam os cálculos. 

 

 

 Acompanhe os alunos na resolução das atividades das páginas 220 e 221, que trazem outras 

situações de proporcionalidade. Incentive-os a identificar as grandezas envolvidas em cada 

situação, a identificar se a proporcionalidade é direta ou inversa e a organizar tabelas com 

grandezas e valores correspondentes. Se julgar conveniente, reúna-os em duplas, peça que 

criem uma situação envolvendo proporcionalidade e desafiem os colegas a resolvê-la. 

 Peça a eles que se organizem em grupos de 4 alunos e leiam as regras do jogo da página 

222. Abra uma roda de conversa para que compartilhem suas conclusões em relação às 

regras e aos procedimentos necessários. Distribua 1 moeda para cada grupo e oriente-os 

a elaborar uma tabela para anotar os resultados da partida. Os alunos poderão ser 

incentivados a criar, coletivamente, outro jogo envolvendo proporcionalidade. 
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Quadro 7.4 

Referência no material didático 
Pág. 220 – Outras atividades e problemas que 
envolvem proporcionalidade 

Objetos de conhecimento 

➢ Fração e seus significados: como parte  
de inteiros, resultado da divisão, razão  
e operador. 

➢ Problemas envolvendo grandezas 
diretamente proporcionais e grandezas 
inversamente proporcionais. 

Habilidades 

➢ (EF07MA09) Utilizar, na resolução de 
problemas, a associação entre razão e fração, 
como a fração 2/3 para expressar a razão de 
duas partes de uma grandeza para três partes 
da mesma ou três partes de outra grandeza. 

➢ (EF07MA17) Resolver e elaborar problemas 
que envolvam variação de proporcionalidade 
direta e de proporcionalidade inversa entre 
duas grandezas, utilizando sentença 
algébrica para expressar a relação entre elas. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Identificar situações de movimento 
uniforme e velocidade constante como  
um caso de proporcionalidade. 

➢ Identificar situações de escalas, reduções  
e ampliações de figuras como um caso  
de proporcionalidade. 

➢ Resolver problemas que envolvem situações 
de proporcionalidade direta e inversa. 

 

Como avaliar: 

➢ Acompanhe os alunos durante a resolução 
dos problemas e faça intervenções para 
favorecer a aprendizagem. Observe se  
os alunos mobilizam seus conhecimentos 
para resolver os problemas. Incentive-os  
a compartilhar suas hipóteses e conclusões 
com os colegas. 

 

Capítulo 8: Matemática financeira: regra de sociedade, 

acréscimos e decréscimos  

 

 Leve para sala de aula diferentes propagandas de lojas e supermercados nas quais seja 

possível identificar ofertas e modos de pagamento. Abra uma roda de conversa e crie 

algumas indagações que permitam reflexões sobre o valor pago à vista e a prazo. Incentive-

os a compartilhar experiências e conhecimentos envolvendo compras, transações bancárias, 
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pagamento de impostos, planejamento e utilização de mesadas e salários, entre outros, 

e elabore com a turma um projeto de educação financeira. 

 Abra uma roda de conversa e incentive-os a explicitar alguns exemplos de grandezas 

diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais encontrados no 

cotidiano. Leia com os alunos o problema que está posto como exemplo para números 

diretamente proporcionais na página 228 e, em seguida, o problema que foi posto como 

exemplo de situação com números inversamente proporcionais na página 229 e incentive-

os a resolvê-los. Acompanhe-os na tarefa e faça intervenções para auxiliar na aprendizagem. 

 Peça que leiam e resolvam o problema de divisão em partes diretamente proporcionais  

na página 230 e, em seguida, que leiam e resolvam o problema de divisão em partes 

inversamente proporcionais na página 231. Depois, incentive-os a ler a sugestão de 

resolução proposta no livro e relacioná-la à própria resolução. Acompanhe-os na execução 

da tarefa e faça intervenções para auxiliar na aprendizagem. Depois que chegarem a um 

fator de proporcionalidade, incentive-os a calcular cada parte, igualando as razões, uma 

a uma, a esse fator. Solicite que resolvam as atividades da página 231 em duplas. 

Quadro 8.1 

Referência no material didático Pág. 228 – Números proporcionais 

Objeto de conhecimento 
➢ Problemas envolvendo grandezas 

diretamente proporcionais e grandezas 
inversamente proporcionais. 

Habilidade 

➢ (EF07MA17) Resolver e elaborar problemas 
que envolvam variação de proporcionalidade 
direta e de proporcionalidade inversa entre 
duas grandezas, utilizando sentença 
algébrica para expressar a relação entre elas. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Identificar situações que envolvem 
números diretamente proporcionais. 

➢ Identificar situações que envolvem 
números inversamente proporcionais. 

➢ Resolver problemas que envolvem  
números diretamente proporcionais. 

➢ Resolver problemas que envolvem  
números inversamente proporcionais. 

 

Como avaliar: 

➢ Proponha aos alunos que, em duplas, 
elaborem um problema de proporção 
envolvendo aspectos financeiros como  
o lucro ou o prejuízo. Incentive-os a ilustrar 
a situação com desenhos e colagens.  
Em seguida, proponha que troquem  
seus registros com outra dupla, que fará  
o registro de resolução. Ao final, promova 
a exposição dos trabalhos. 
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➢ Verifique se os alunos compreendem o que é a “regra de sociedade”. Peça que deem 

exemplos e conduza a conversa para que concluam que regras de sociedade são casos de 

divisões em partes proporcionais. Depois, organize-os em duplas e desafie-os a resolver 

as atividades da página 233. 

➢ Retome com os alunos as explorações anteriores envolvendo o uso de porcentagens e as 

estratégias utilizadas para calcular a porcentagem de um número. Abra uma roda de 

conversa para que compartilhem suas conclusões e seus conhecimentos. Em seguida, 

proponha que leiam o texto da página 234, que recomenda alguns cálculos de porcentagem 

com cálculo mental. Solicite que resolvam as atividades da página 235. 

➢ Distribua calculadoras para os alunos e peça que leiam o texto do “Explorar e descobrir” 

da página 236. Em seguida, incentive-os a testar as calculadoras para descobrir de que 

forma elas operam. Oriente-os a fazer os cálculos conforme indicado no texto e verificar 

se chegam à resposta correta. Depois, organize-os em duplas e desafie-os a explicar com 

registros matemáticos, utilizando os conhecimentos que têm das diferentes maneiras de 

calcular porcentagens. Em seguida, peça que resolvam as atividades. 

➢ Peça que leiam o texto da página 237 e desafie-os a resolver o problema. Em seguida, 

incentive-os a compartilhar suas resoluções. Mostre que existem modos distintos de chegar 

à resposta e valorize os diferentes procedimentos. Proponha, então, que estudem as duas 

maneiras de resolução propostas no livro e as comparem com a estratégia que utilizaram. 

Chame a atenção dos alunos para a relação entre “fator de acréscimo” e “porcentagem de 

acréscimo”. 

➢ Incentive-os a ler as atividades da página 238, interpretar os problemas e elaborar estratégias 

de resolução em cada caso. Em seguida, desafie-os a efetuar os cálculos, verificar e elaborar 

uma resposta. Acompanhe-os na tarefa e faça intervenções para auxiliar na aprendizagem. 

Quadro 8.2 

Referência no material didático Pág. 232 – Regra de sociedade 

Objeto de conhecimento 
➢ Problemas envolvendo grandezas 

diretamente proporcionais e grandezas 
inversamente proporcionais. 

Habilidade 

➢ (EF07MA17) Resolver e elaborar problemas 
que envolvam variação de 
proporcionalidade direta e de 
proporcionalidade inversa entre duas 
grandezas, utilizando sentença algébrica 
para expressar a relação entre elas. 
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Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Identificar a regra de sociedade como  
um caso de divisão em partes diretamente 
ou inversamente proporcionais. 

➢ Compreender a porcentagem como forma 
de comunicar resultados de situações  
de proporcionalidade. 

➢ Calcular porcentagens com o uso  
de calculadora. 

➢ Efetuar cálculos de porcentagem 
mentalmente. 

 

Como avaliar: 

➢ Organize-os em duplas e proponha que 
cada dupla elabore um problema de regra 
de sociedade com caso de lucro ou de 
prejuízo. Incentive-os a ilustrar a situação 
com desenhos e colagens. Em seguida, 
proponha que troquem seus registros  
com outra dupla, que fará o registro de 
resolução. Ao final, promova a exposição 
dos trabalhos. 
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Projeto integrador 

Educação financeira 

Tema Educação financeira. 

Problema central 
enfrentado 

Compreender conceitos de juros e rendimento para o fortalecimento de uma participação  
mais consciente na sociedade de consumo. 

Produto final Campanha de conscientização sobre a importância da educação financeira. 

Justificativa 

Na sociedade atual, a educação financeira é um dos elementos fundamentais para o 

fortalecimento da cidadania. Durante a infância e a adolescência, os alunos presenciam e protagonizam 

situações financeiras e de consumo; algumas dessas situações são mediadas por adultos enquanto outras 

dependem apenas das crianças (desde o gerenciamento de uma mesada até a compra de lanche na 

cantina). Portanto, para que possam desenvolver uma postura cidadã e consigam tomar decisões 

adequadas sobre consumo e finanças, é relevante que conheçam conceitos essenciais sobre esses temas. 

Vale ressaltar que na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) consta “o estudo de conceitos 

básicos de economia e finanças, visando à educação financeira dos alunos. Assim, podem ser discutidos 

assuntos como taxas de juros, inflação, aplicações financeiras (rentabilidade e liquidez de um 

investimento) e impostos. Essa unidade temática favorece um estudo interdisciplinar envolvendo as 

dimensões culturais, sociais, políticas e psicológicas, além da econômica, sobre as questões do 

consumo, trabalho e dinheiro” (BNCC, 2017, p. 267). Este projeto pretende promover o conhecimento 

de alguns desses conceitos e contemplar as competências gerais 4, 6 e 10 apresentadas na BNCC. 

Competências gerais desenvolvidas 

 4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 

corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, 

matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 

sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

 6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos 

e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e 

fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 

autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

 10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência 

e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 

sustentáveis e solidários. 
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Objetivos 

 Compreender o que é educação financeira. 

 Entender e aplicar os conceitos de investimento e juros. 

 Desenvolver estratégias de consumo consciente e de economia de dinheiro. 

 Promover campanha sobre a importância da educação financeira para a população. 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

Matemática 
 Cálculo de porcentagens e de 

acréscimos e decréscimos simples. 

 (EF07MA02) Resolver e elaborar problemas que envolvam 
porcentagens, como os que lidam com acréscimos e decréscimos 
simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e 
calculadora, no contexto de educação financeira, entre outros. 

Língua 
Portuguesa 

 Planejamento de textos de peças 
publicitárias de campanhas sociais. 

 (EF69LP09) Planejar uma campanha publicitária sobre 
questões/problemas, temas, causas significativas para a escola 
e/ou comunidade, a partir de um levantamento de material 
sobre o tema ou evento, da definição do público-alvo, do texto 
ou peça a ser produzido – cartaz, banner, folheto, panfleto, 
anúncio impresso e para internet, spot, propaganda de rádio, 
TV etc. –, da ferramenta de edição de texto, áudio ou vídeo que 
será utilizada, do recorte e enfoque a ser dado, das estratégias 
de persuasão que serão utilizadas etc. 

Duração 

A duração aproximada é de 5 aulas. 

Material necessário 

 Caderno e lápis. 

 Fôlderes de lojas com propostas de venda a prazo, com juros. 

 Materiais para elaboração de campanha de conscientização. 

Perfil do professor coordenador do projeto 

O professor mediador do projeto, além de dispor das aulas necessárias para sua execução,  

precisa ser um incentivador da pesquisa, da reflexão crítica e mobilizador de transformações sociais. 

Deve se preocupar com a importância da educação financeira e conhecer as taxas relacionadas aos 

juros e aos investimentos (como a taxa Selic – Sistema Especial de Liquidação e Custódia). Para este 

projeto, os professores das aulas de Matemática e Língua Portuguesa poderão trabalhar em conjunto. 
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Desenvolvimento 

Etapa 1 – Conhecendo a educação financeira (1 aula) 

Proponha aos alunos uma pesquisa sobre o que é educação financeira. Em duplas, devem 

pesquisar informações sobre o tema, dando ênfase em 3 aspectos: a quem se destina, qual o conteúdo 

aprendido em educação financeira e onde é possível aprender. Incentive-os também a buscar 

informações sobre a comparação da educação financeira em diferentes países do mundo. Depois, com 

a turma toda reunida, socializem as informações recolhidas. É importante fazê-los perceber que a 

educação financeira é um tema para todas as idades; ajude-os a identificar conceitos que não conheçam. 

Não deixe de ressaltar que em alguns países do mundo, educação financeira é um dos conteúdos 

aprendidos na escola. Incentive-os a fazer anotações detalhadas no caderno, pois essas informações 

servirão de base para a elaboração de uma campanha de conscientização sobre os conteúdos e a 

importância da educação financeira. 

Etapa 2 – Cálculo de juros e de rendimento na poupança (2 aulas) 

Comece a aula perguntando aos alunos se saberiam dizer o que são juros. A partir das respostas 

dadas pelos alunos, explore em que situações são aplicadas taxas de juros e para que servem.  

Em seguida, apresente aos alunos a taxa Selic. Explique que se trata do principal índice 

utilizado para definir as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras no Brasil. Selic é um 

sistema utilizado pelo governo brasileiro para controle de emissão, compra e venda de títulos públicos, 

além do controle da inflação. É importante que os alunos saibam essas informações básicas, mas nesse 

momento não precisam dominar o que significa cada um dos termos. Concentre a atenção na ideia de 

juros, buscando exemplos da vida cotidiana, como as compras a prazo. Faça com os alunos alguns 

exercícios de cálculo de juros em situações hipotéticas de compra. Em seguida, com a turma dividida 

em grupos, proponha que cada grupo faça o cálculo de juros de diferentes produtos (carros, 

eletrodomésticos, pacotes de viagem, roupas, entre outros). Se possível, disponibilize fôlderes de lojas 

com valores reais e as taxas de fato aplicadas nas compras a prazo.  

Na aula seguinte, organize novamente os alunos em grupos mantendo a mesma composição 

da aula anterior e disponibilize os mesmos materiais e valores utilizados para o cálculo das compras a 

prazo feitas anteriormente. A partir disso, sugira a hipótese de que, em lugar de comprar a prazo, uma 

pessoa tivesse preferido economizar colocando o dinheiro na poupança pelo mesmo período do  

pagamento das parcelas. Isso seria vantajoso? Peça que escolham um objeto para comprar e 

pesquisem uma proposta de negócio. Se preferir, traga as condições de compra já definidas. Por 

exemplo, para comprar um celular, a oferta de uma loja é:  

Preço do celular 

Oferta: R$ 696,50 para pagamento à vista 

Preço para pagamento em 8 vezes: R$ 749,00 
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Pergunte: Quais são os juros para a compra em 8 vezes? Qual é a porcentagem dos juros, em 

relação ao valor à vista? 

Para essa análise, eles vão precisar saber quais regras regem o rendimento da poupança. 

Apresente as informações sobre taxa referencial ou, se preferir, peça a eles que investiguem. Como  

o rendimento da poupança varia em função da taxa Selic, proponha que calculem a média de 

rendimento nos últimos 8 meses e a projetem para o próximo período. Incentive-os a fazer a análise 

desse raciocínio. Ainda é interessante que se pergunte qual é a chance de o rendimento da poupança 

nos 8 meses seguintes ser muito diferente do rendimento apresentado nos 8 meses anteriores. De 

qualquer modo, ao final, sistematize e explique como fazer o cálculo dos rendimentos. 

Por fim, proponha um debate sobre as vantagens e desvantagens das compras a prazo e do 

investimento na poupança. Os alunos deverão argumentar a partir dos cálculos comparativos que 

fizeram. Valorize os argumentos por eles explicitados. Mais importante do que uma conclusão  

específica é que reflitam sobre as comparações feitas. Questione e instigue o debate e o confronto 

de ideias, sempre respeitando as posições apresentadas. 

Etapa 3 – Preparando uma campanha de educação financeira (2 aulas) 

Na última etapa do projeto, o desafio é que planejem e executem uma campanha de  

conscientização da importância da educação financeira. Além de sensibilizar para a relevância do tema, 

os alunos devem apresentar informações e prover explicações úteis a diferentes públicos.  

Para isso, organize a turma em grupos, que podem ser diferentes dos formados anteriormente. 

Cada grupo deverá preparar materiais para a campanha, destinando-se a um público específico. Dessa 

forma, um grupo fará a campanha para crianças de 5 a 10 anos, outro para o público de 11 a 17 anos, 

o terceiro grupo terá como meta atingir jovens adultos, e outro grupo pode se destinar a adultos com 

filhos, pessoas da terceira idade, entre outros públicos a serem definidos com os alunos.  

Oriente-os a apresentar conteúdos verdadeiros e úteis adaptados aos interesses e à linguagem 

do público a que se destina. Eles podem usar diferentes estratégias e suportes para a realização da  

campanha, dentre aqueles disponibilizados pela escola. Ao final, juntando todos os materiais, a turma 

terá uma campanha bem completa e capaz de dialogar com vários segmentos da população. Apresentem 

a campanha em algum evento aberto ao público da escola: feira de ciências, dia da família, etc. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Para a avaliação, proponha aos alunos que registrem o que aprenderam e indiquem quais 

conteúdos parecem importantes para eles. Leve em consideração as dinâmicas de trabalho em grupo, 

a capacidade de se organizarem, de negociarem, de debaterem ideias. Por fim, considere também a 

qualidade dos materiais produzidos para a campanha. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Matemática – 7º ano 

3º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

Educação Financeira é tema de Educação no Ar, publicado em 7 de dezembro de 2017. 

Vídeo disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?time_continue=279&v=H3fXvD548Io>. Acesso 

em: 27 out. 2018. 

Portal do Mec: <http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/58211-

ensino-de-educacao-financeira-e-importante-para-desenvolvimento-de-criancas-e-

adolescentes>. Acesso em: 27 out. 2018. 

Quando se trata de educação financeira, Brasil fica mal na foto. Jornal O Globo, 

30/10/2016. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/negocios/quando-

se-trata-de-educacao-financeira-brasil-fica-mal-na-foto-20385966>. Acesso em: 27 

out. 2018. 

Taxa Selic: o que é e para que serve? Jornal Zero Hora, 20/07/2016. Disponível em: 

<https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/noticia/2016/07/taxa-selic-o-que-e-e-

para-que-serve-6748853.html>. Acesso em: 27 out. 2018. 
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