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Neste bimestre, inicie trabalhando com grandezas e medidas (Capítulo 8). É importante levar 

os alunos a perceber que as unidades de medida estão presentes em nosso cotidiano, como nas 

informações apresentadas nos rótulos de produtos. 

Retome os conhecimentos sobre o plano cartesiano e apresente a medida de distância entre 

2 pontos quaisquer localizados nele, relacionando esse assunto com os conceitos de perímetro e 

área. Ainda usando o plano cartesiano, aborde o ponto médio de um segmento de reta, as medianas 

e o baricentro de um triângulo e o ponto de intersecção das diagonais de um paralelogramo. 

Em seguida, explore o cálculo das medidas de volume de sólidos geométricos e estabeleça a 

comparação entre as medidas de volume do prisma e da pirâmide de mesma medida de área da 

base e mesma medida de comprimento da altura. A simples memorização de fórmulas, de maneira 

isolada e sem significado, pode desfavorecer compreensões e prejudicar o envolvimento dos alunos. 

Por esse motivo, é interessante comprovar por meio de experimentos práticos os conceitos 

apresentados aos alunos. 

No tópico referente às unidades de medida são abordadas unidades de medida de 

armazenamento de informação e de comprimento desconhecidas pelos alunos. Além disso, são 

abordados a poluição sonora e os possíveis problemas que ela causa à saúde. 

No Capítulo 9, o livro retoma e desenvolve o conteúdo de estatística, como a organização de 

dados em tabelas e o cálculo de medidas de tendência central e de dispersão. Dê atenção especial à 

interpretação e construção dos diferentes tipos de gráficos de acordo com as situações apresentadas 

e com os objetivos almejados. Esse conteúdo todo é trabalhado com a planilha eletrônica Calc, do 

LibreOffice, na seção “Matemática e tecnologia”. 

Em seguida, relembre o princípio fundamental da contagem, que ajudará os alunos na 

resolução de problemas de combinatória neste momento e futuramente, além de auxiliar no cálculo 

de probabilidades.  

Em probabilidade, apresente eventos independentes e explore situações-problema sobre 

esse assunto e que envolvam ao mesmo tempo estatística e probabilidade. 

Ao final de cada capítulo são apresentadas seções de extrema importância para a verificação 

da aprendizagem e para o desenvolvimento pessoal dos alunos. Sempre que possível, destaque-as, 

incentivando-os a resolver as atividades e fazer a autoavaliação. 
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Práticas de sala de aula para o desenvolvimento 

das habilidades  

Capítulo 8: Grandezas e medidas 

 

 Proponha aos alunos uma reflexão sobre as unidades de medida muito grandes e muito 

pequenas apresentadas no início do capítulo, que não são comumente utilizadas no 

cotidiano. Também os incentive a enumerar situações em que usam unidades de medida 

para que percebam a importância desse conteúdo no dia a dia. 

 Retome os conceitos de plano cartesiano e par ordenado para que os alunos consigam 

determinar uma regra para calcular a medida de distância entre 2 pontos quaisquer no 

plano cartesiano. Essa descoberta permite o cálculo de medida de perímetro e de 

medida de área de regiões poligonais no plano cartesiano, como mostrado nos 

exemplos da página 242. 

 Na página 244, desenvolve-se o conceito de ponto médio para aplicá-lo na determinação das 

coordenadas das extremidades de segmentos de reta, do baricentro de um triângulo e dos 

vértices de um paralelogramo.  

Quadro 8.1 

Referência no material didático Pág. 238 – Grandezas e medidas no plano cartesiano 

Objeto de conhecimento 
➢ Distância entre pontos no plano 

cartesiano. 

Habilidades 

➢ (EF09MA16) Determinar o ponto médio 
de um segmento de reta e a distância 
entre dois pontos quaisquer, dadas as 
coordenadas desses pontos no plano 
cartesiano, sem o uso de fórmulas, e 
utilizar esse conhecimento para calcular, 
por exemplo, medidas de perímetros e 
áreas de figuras planas construídas no 
plano. 

➢ (EF09MA18) Reconhecer e empregar 
unidades usadas para expressar medidas 
muito grandes ou muito pequenas, tais 
como distância entre planetas e 
sistemas solares, tamanho de vírus ou 
de células, capacidade de 
armazenamento de computadores, 
entre outros. 
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Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Reconhecer grandezas em situações 
cotidianas. 

➢ Identificar as unidades de medida em 
situações que envolvem grandezas. 

➢ Retomar grandezas e unidades de medida. 

➢ Compreender o conceito de medida de 
distância entre 2 pontos no plano 
cartesiano. 

➢ Calcular a medida de distância entre 
2 pontos quando o segmento de reta 
formado por eles for paralelo a um dos 
eixos do plano cartesiano. 

➢ Calcular a medida de distância entre 
2 pontos quaisquer do plano cartesiano 
usando o teorema de Pitágoras. 

➢ Deduzir a fórmula para o cálculo da medida 
de distância entre 2 pontos no plano 
cartesiano. 

➢ Usar o conceito de medida de distância 
entre 2 pontos no plano cartesiano para 
calcular as medidas de perímetro e de área 
de regiões poligonais. 

➢ Analisar exemplos do uso do cálculo do 
ponto médio em outras situações. 

 

Como avaliar: 

➢ Proponha aos alunos que façam uma 
pesquisa com familiares e amigos sobre 
produtos que eles compram por unidade, 
por dúzia, por “peso”, por capacidade e 
quais unidades de medida eles conhecem. 

 

 

 Retome os conceitos de volume de sólidos geométricos e, a partir da resolução das 

atividades da página 247, verifique o quanto os alunos se lembram do que já 

estudaram. 

 Acompanhe o trabalho com a seção “Explorar e descobrir” da página 249, verificando se 

os alunos compreendem que a medida de volume de prismas é o produto da medida de 

área da base pela medida de comprimento da altura do sólido geométrico. 

 Retome o cálculo da medida de volume de um cilindro na página 252, mostrando que é 

semelhante ao cálculo da medida de volume de um prisma. 
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 Na seção “Explorar e descobrir” da página 255, utilizando materiais concretos, os alunos 

devem relacionar as medidas de volume de pirâmides e prismas de mesma base e de 

mesma medida de comprimento da altura. 

 Realize a sequência didática “Volume e capacidade”. 

Quadro 8.2 

Referência no material didático Pág. 247 – Volume de sólidos geométricos 

Objeto de conhecimento ➢ Volume de prismas e cilindros. 

Habilidade 

➢ (EF09MA19) Resolver e elaborar problemas 
que envolvam medidas de volumes de 
prismas e de cilindros retos, inclusive com 
uso de expressões de cálculo, em situações 
cotidianas. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Retomar as grandezas e medidas já 
estudadas. 

➢ Calcular a medida de área de uma região 
poligonal. 

➢ Comparar a medida de volume de um bloco 
retangular com a medida de volume de um 
cilindro. 

➢ Retomar a fórmula para cálculo da medida 
de volume do paralelepípedo. 

➢ Aprender como calcular a medida de 
volume de um sólido qualquer. 

➢ Retomar o cálculo da medida de volume de 
cilindro. 

➢ Explorar uma atividade sobre volume de 
pirâmide e relacionar a medida de volume 
de um cubo com a medida de volume de 
uma pirâmide. 

➢ Aprender a calcular a medida de volume de 
uma pirâmide. 

 

Como avaliar: 

➢ Verifique o envolvimento e a participação 
dos alunos na resolução das atividades. 
Podem ser utilizadas como desafio as 
atividades da seção “Testes oficiais” 
relacionadas ao cálculo de medidas de 
volume. 
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 Para iniciar as explorações, proponha aos alunos uma pesquisa sobre as unidades de medida 

utilizadas em informática e sobre as diferenças entre elas e as medidas estudadas até o 

momento. Acompanhe-os na resolução das atividades das páginas 257 e 258, verificando 

principalmente se entenderam que as unidades de medida de armazenamento de 

informação são organizadas na base 2. 

 Nas páginas 260 e 261, ao trabalhar unidade astronômica, ano-luz e parsec, leve os alunos a 

compreender que são unidades de medida que não utilizamos no dia a dia por medirem 

distâncias muito grandes, ou seja, astronômicas. É importante também que eles consigam 

relacioná-las.   

 Para que os alunos compreendam o que é a paralaxe, proponha o “experimento” indicado 

na seção “Explorar e descobrir” da página 261. 

 Na página 262, solicite aos alunos que pesquisem informações sobre as unidades de medida 

de comprimento utilizadas para medir, por exemplo, vírus, bactérias e elétrons. Em seguida, 

relacione as unidades de medida descobertas com 1 metro, 1 centímetro e 1 milímetro e 

mostre que o uso de potências de 10 facilita as conversões entre essas unidades de medida. 

 No texto sobre poluição sonora, destaque os problemas que ela causa e como 

podemos evitar os danos à saúde que ela pode nos trazer. Incentive os alunos a 

pesquisar informações sobre a poluição sonora e a criar uma campanha de 

conscientização sobre esse tema. 

Quadro 8.3 

Referência no material didático 
Pág. 256 – Unidades de medida de outras 
grandezas 

Objetos de conhecimento 

➢ Unidades de medida para medir 
distâncias muito grandes e muito 
pequenas. 

➢ Unidades de medida utilizadas na 
informática. 

Habilidade 

➢ (EF09MA18) Reconhecer e empregar 
unidades usadas para expressar medidas 
muito grandes ou muito pequenas, tais 
como distância entre planetas e sistemas 
solares, tamanho de vírus ou de células, 
capacidade de armazenamento de 
computadores, entre outros. 
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Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Aprender sobre as grandezas e medidas 
usadas na informática. 

➢ Aprender sobre o byte. 

➢ Aprender sobre o hertz. 

➢ Aprender sobre a RPM. 

➢ Fazer conversões das unidades de medida 
de informática. 

➢ Aprender sobre a unidade astronômica. 

➢ Aprender o que é ano-luz. 

➢ Aprender o que é parsec e como ele está 
relacionado com o conceito de paralaxe. 

➢ Compreender o que é paralaxe. 

➢ Fazer conversões das unidades de medida 
para medir distâncias muito grandes. 

➢ Resolver situações-problema envolvendo 
unidades de medida para medir distâncias 
muito grandes. 

➢ Aprender sobre unidades de medida para 
medir distâncias muito pequenas. 

➢ Aprender o que é nanômetro. 

➢ Fazer conversões das unidades de medida 
para medir distâncias muito pequenas. 

➢ Resolver situações-problema envolvendo 
unidades de medida para medir distâncias 
muito pequenas. 

➢ Aprender sobre a poluição sonora. 

➢ Aprender quais são os níveis sonoros em 
cada ambiente. 

➢ Aprender qual é o limite de exposição 
diária a ruídos cotidianos de acordo com 
o nível sonoro de cada um. 

➢ Converter medidas de nível sonoro. 

➢ Fazer uma pesquisa em grupo sobre 
poluição sonora. 

 

Como avaliar: 

➢ Solicite aos alunos que elaborem 
situações-problema envolvendo as 
unidades de medida de informática, as 
unidades para medir distâncias muito 
grandes e as unidades para medir 
comprimentos muito pequenos. Em 
seguida, eles devem apresentar os 
problemas criados e desafiar a turma a 
resolvê-los. 
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Capítulo 9: Estatística, combinatória e probabilidade  

 

 Para iniciar este capítulo, retome os conceitos de probabilidade e estatística já estudados 

em anos anteriores. Escolha uma variável e faça uma breve pesquisa com a turma. Pergunte, 

por exemplo, qual é o tipo de alimento preferido pelos alunos. Liste, na lousa, 

aproximadamente 5 tipos de alimentos e peça aos alunos que levantem a mão apenas para 

a sua comida preferida. Faça a contagem dos alunos e convide-os a organizar essas 

informações em uma tabela. Em seguida, pergunte a eles o que acham que é a frequência 

absoluta e, em seguida, mostre-lhes como calcular a frequência percentual, 

complementando com a informação de que se trata do cálculo da porcentagem.  

 Faça a construção de outras tabelas, utilizando variáveis diferentes e também com 

“comportamentos” diferentes (quantitativas e qualitativas). Na sequência, introduza as 

definições para a classificação dessas variáveis sempre procurando trabalhar com 

exemplos do cotidiano. 

 Utilizando ainda os dados obtidos sobre os alunos, pergunte a eles que procedimentos 

deveriam ser realizados para encontrar, por exemplo, a média desses valores. Com os dados 

da tabela, construa com os alunos as medidas de tendência central. 

 Para trabalhar com gráficos, inicie perguntando para a turma de que maneira os dados são 

apresentados, por exemplo, em uma pesquisa de opinião. Espera-se que apareça entre as 

respostas o uso de gráficos ou tabelas. Em seguida, pergunte por que eles acham que os 

dados são expostos por meio de um gráfico. É interessante fazê-los compreender que os 

gráficos são uma forma mais objetiva e visual de expor uma informação. Por meio deles, 

pode-se chegar a conclusões ou tomar decisões de maneira mais clara e rápida.  

 Trabalhe com os alunos a “Atividade resolvida passo a passo” da página 274, a fim de que 

compreendam a elaboração de um gráfico de linhas e, ao final da atividade, convide-os a 

elaborar um gráfico com o mesmo formato, mas utilizando, por exemplo, a média de faltas 

da turma durante os meses do ano. Auxilie-os fornecendo os dados, ajudando-os a obter o 

cálculo das médias e, por fim, a traçar as informações no gráfico de linha. É importante que 

eles compreendam que o gráfico de linha é utilizado para demonstrar uma sequência 

numérica de certo dado ao longo do tempo. Ele é indicado para demonstrar evoluções (ou 

regressões) que ocorrem em sequência para que o “comportamento” dos fenômenos e suas 

transformações sejam observados. 

 Forme rodas de conversa, divida os alunos em grupos e incentive-os a interpretar os gráficos 

das atividades das páginas 276 e 277.   
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 Proponha aos alunos uma atividade de pesquisa utilizando o LibreOffice. O Calc é seu 

editor de planilhas eletrônicas e com ele é possível criar planilhas e gráficos de todos os 

tipos, com imagens, formatação de texto e bordas. As barras de ferramentas são 

personalizáveis, assim como todos os outros softwares que acompanham esse pacote.  

 O texto da seção “Matemática e tecnologia” da página 280 traz um roteiro para inserção 

dos dados, construção dos gráficos e cálculo das medidas de tendência central. Ao final, o 

livro traz uma sequência de atividades teóricas e práticas por meio das quais os alunos 

poderão colocar em prática os conhecimentos adquiridos até aqui.  

 Realize a sequência didática “Análise de gráficos”. 

Quadro 9.1 

Referência no material didático Pág. 270 – Estatística 

Objetos de conhecimento 

➢ Análise de gráficos divulgados pela mídia: 
elementos que podem induzir a erros de 
leitura ou de interpretação. 

➢ Leitura, interpretação e representação de 
dados de pesquisa expressos em tabelas de 
dupla entrada, gráficos de colunas simples e 
agrupadas, gráficos de barras e de setores e 
gráficos pictóricos.  

➢ Planejamento e execução de pesquisa 
amostral e apresentação de relatório. 

Habilidades 

➢ (EF09MA21) Analisar e identificar, em gráficos 
divulgados pela mídia, os elementos que 
podem induzir, às vezes propositadamente, 
erros de leitura, como escalas inapropriadas, 
legendas não explicitadas corretamente, 
omissão de informações importantes (fontes e 
datas), entre outros. 

➢ (EF09MA22) Escolher e construir o gráfico 
mais adequado (colunas, setores, linhas), com 
ou sem uso de planilhas eletrônicas, para 
apresentar um determinado conjunto de 
dados, destacando aspectos como as medidas 
de tendência central. 

➢ (EF09MA23) Planejar e executar pesquisa 
amostral envolvendo tema da realidade social 
e comunicar os resultados por meio de 
relatório contendo avaliação de medidas de 
tendência central e da amplitude, tabelas e 
gráficos adequados, construídos com o apoio 
de planilhas eletrônicas. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Analisar dados apresentados em uma tabela 
de dupla entrada. 

➢ Analisar dados apresentados em um gráfico 
de barras verticais. 

➢ Analisar dados apresentados em um gráfico 
de setores. 
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➢ Responder a perguntas a partir da análise de 
dados representados em gráficos e tabelas. 

➢ Retomar termos relacionados à estatística. 
➢ Retomar o conceito de variável e valor da 

variável. 
➢ Retomar as classificações de uma variável. 
➢ Retomar o conceito de frequência absoluta e 

frequência relativa de uma variável. 
➢ Retomar como construir uma tabela de 

frequências por intervalos. 
➢ Construir uma tabela de frequências por 

intervalos. 
➢ Determinar as medidas de tendência central e 

dispersão de um conjunto de valores. 
➢ Retomar o gráfico de segmentos ou de linha. 
➢ Retomar o gráfico de barras (verticais ou 

horizontais). 
➢ Resolver passo a passo uma atividade sobre 

gráfico de linha. 
➢ Retomar o gráfico de setores. 
➢ Retomar o histograma. 
➢ Retomar o pictograma ou gráficos pictóricos. 
➢ Resolver atividades envolvendo a análise de 

gráficos de segmentos, de barras, de setores, 
histograma e pictograma. 

➢ Aprender como escolher o melhor gráfico 
analisando o tipo de dado apresentado e o 
número de variáveis. 

➢ Analisar diferentes situações e justificar a 
escolha de um gráfico que represente os 
dados apresentados. 

➢ Aprender a analisar criticamente gráficos 
divulgados pela mídia e identificar erros que 
possam induzir a conclusões equivocadas. 

➢ Fazer a análise de gráficos divulgados pela 
mídia que contêm erros. 

➢ Conhecer o software LibreOffice. 
➢ Organizar e realizar uma pesquisa amostral. 
➢ Utilizar a planilha eletrônica como ferramenta 

para a organização dos dados obtidos na 
pesquisa em uma tabela. 

➢ Utilizar a planilha eletrônica como ferramenta 
para a construção de um gráfico de setores a 
partir dos dados de uma tabela. 

➢ Utilizar a planilha eletrônica como ferramenta 
para calcular medidas de tendência central e 
de dispersão de um conjunto de dados. 

➢ Analisar os dados obtidos com a pesquisa e 
produzir um relatório. 

 

Como avaliar: 

➢ Divida os alunos em duplas e proponha que 
façam uma pesquisa, partindo do zero, na 
qual deverão escolher a variável, confeccionar 
as fichas de pesquisa, organizar os dados em 
tabelas com suas respectivas frequências para 
que, posteriormente, possam eleger e 
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construir o tipo de gráfico mais adequado para 
aquela variável.  

➢ Solicite que, posteriormente, em data 
preestabelecida, apresentem a pesquisa para 
a turma e, juntos, obtenham conclusões a 
partir dos dados coletados.  

➢ Avalie os alunos pelo envolvimento e destreza 
durante a elaboração de cada etapa e 
apresentação. 

 

 

 Convide os alunos para uma roda de conversa sobre um assunto muito comum no 
cotidiano de grande parte deles: o jogo de futebol. Trabalhe, inicialmente, 
mostrando para a turma a quantidade de resultados possíveis em um jogo de 
futebol: ganhar, perder, empatar. Mostre que os resultados possíveis estão 
relacionados à probabilidade de algum evento acontecer. Mostre-lhes, ainda, como 
representar essas probabilidades por meio de uma razão. 

 Trabalhe com a atividade de “Explorar e descobrir” da página 288 para que os alunos 
compreendam que probabilidade é o estudo das chances de obter cada resultado de 
um experimento aleatório. Para essas chances são atribuídos os números reais do 
intervalo entre 0 e 1. Resultados mais próximos de 1 têm mais chances de ocorrer. 
Além disso, a probabilidade também pode ser apresentada na forma percentual.  

 Mostre-lhes como construir a árvore de possibilidades, construa algumas árvores em 
formato de painéis para serem expostos na sala e todos possam ver e comparar os 
resultados.  

 Seria interessante solicitar aos alunos que façam uma pesquisa sobre a “A história 
da teoria das probabilidades”, fazendo-os perceber que teve início com os jogos de 
cartas, dados e roleta. Esse é o motivo de existirem inúmeros exemplos de jogos de 
azar no estudo da probabilidade. A teoria da probabilidade permite que se calcule a 
chance de ocorrência de um número em um experimento aleatório, no qual todos 
os eventos têm a mesma chance de acontecer, assim como nos jogos de azar. 

 Mostre aos alunos que há situações nas quais se deve trabalhar a probabilidade 
condicional, que se refere à probabilidade de um evento ocorrer com base em um 
evento anterior, ou seja, uma condição anterior. Novamente, utilize a árvore de 
possibilidades mostrando que, nesse caso, o acontecimento de um evento vai 
depender do evento anterior. 

 Para as atividades finais, novamente, convide-os a trabalhar em equipe. É 
importante que os alunos discutam as estratégias e as soluções e quais ferramentas 
utilizar; interfira apenas quando necessário.  

 Realize a sequência didática “Jogos e probabilidade”. 
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Quadro 9.2 

Referência no material didático Pág. 287 – Probabilidade 

Objeto de conhecimento 
➢ Análise de probabilidade de eventos 

aleatórios: eventos dependentes e 
independentes. 

Habilidade 

➢ (EF09MA20) Reconhecer, em experimentos 
aleatórios, eventos independentes e 
dependentes e calcular a probabilidade de 
sua ocorrência, nos dois casos. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Retomar os conceitos relacionados à 
probabilidade. 

➢ Compreender o que são espaços amostrais 
equiprováveis. 

➢ Compreender o que são eventos 
independentes. 

➢ Aprender que, quando 2 eventos são 
independentes, a multiplicação das 
probabilidades deles é igual à probabilidade 
da intersecção dos eventos. 

➢ Compreender o que são eventos 
dependentes. 

➢ Aprender que, quando 2 eventos são 
dependentes, a multiplicação das 
probabilidades deles é diferente da 
probabilidade da intersecção dos eventos. 

➢ Aprender o que é probabilidade 
condicional. 

➢ Identificar eventos dependentes e 
independentes. 

➢ Calcular a probabilidade de eventos 
dependentes e independentes. 

➢ Calcular a probabilidade condicional. 
➢ Compreender o passo a passo da resolução 

de uma atividade. 
➢ Aprender o que é distribuição 

probabilística. 
➢ Usar a distribuição probabilística para 

ajudar no cálculo de probabilidades. 
➢ Construir a tabela de distribuição 

probabilística. 

Como avaliar: 

➢ Pode-se utilizar como parâmetro para a 
avaliação a participação dos alunos nas 
discussões, nas rodas de conversa e nas 
atividades propostas. 

➢ Avalie seu envolvimento, as estratégias 
utilizadas e as tarefas entregues. 
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Projeto integrador 

Título: Inglês no mundo 

Tema 
Comparando custos de cursos de inglês em diferentes países e analisando variações culturais e 
linguísticas. 

Problema central 
enfrentado 

Estimar custos de cursos de inglês no exterior, calcular valores com descontos (percentuais 
sucessivos) e comparar as opções. 

Produto final Folheto comparativo. 

Justificativa 

Na atualidade, a Língua Inglesa se impõe como idioma de comunicação internacional. Com a 

globalização, as relações comerciais entre países assumiram centralidade na cena mundial e o inglês é o 

idioma que viabiliza muitas dessas atividades.  

Muitos estudantes do Ensino Fundamental percebem a importância de estudar inglês e, neste 

projeto integrador, poderão comparar os custos de diferentes cursos disponíveis no mercado nacional e 

internacional. Poderão, inclusive, comparar as diferenças culturais e linguísticas entre os vários países 

anglófonos. Por fim, serão estimulados a calcular o percentual destinado aos impostos nos cursos de 

Inglês no Brasil e a refletir sobre as desigualdades de acesso a esse saber.  

O projeto contempla as competências gerais 1, 3, 4, 5, 6 e 9 apresentadas na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). 

Competências gerais desenvolvidas 

 1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 

social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 

colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

 3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 

também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

 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. 

 5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 

crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para 

se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas 

e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 
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 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. 

 9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar 

e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da 

diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 

potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

Objetivos 

 Localizar informações sobre cursos de Inglês em diferentes países (Canadá, Estados 

Unidos da América, Austrália, Inglaterra, etc.). 

 Procurar informações sobre descontos e calcular percentuais sucessivos. 

 Refletir sobre a importância da Língua Inglesa no contexto da globalização. 

 Conhecer diferenças culturais e linguísticas entre países anglófonos. 

 Localizar informações sobre cursos de Inglês no Brasil. 

 Apropriar-se de noções básicas da educação fiscal. 

 Converter os valores localizados para reais, conhecendo as características da operação 

de câmbio de moedas. 

 Produzir folheto informativo com as comparações realizadas. 

Habilidades em foco 

Disciplina 
Objetos de 

aprendizagem 
Habilidades 

Matemática 

 Porcentagens: 
problemas que 
envolvem cálculo de 
percentuais sucessivos. 
 

 Leitura, interpretação e 
representação de dados 
de pesquisa expressos 
em tabelas de dupla 
entrada, gráficos de 
colunas simples e 
agrupadas, gráficos de 
barras e de setores e 
gráficos pictóricos. 

 (EF09MA05) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, 
com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das 
taxas percentuais, preferencialmente com o uso de tecnologias digitais, 
no contexto da educação financeira. 
 

 (EF09MA22) Escolher e construir o gráfico mais adequado (colunas, 
setores, linhas), com ou sem uso de planilhas eletrônicas, para apresentar 
um determinado conjunto de dados, destacando aspectos como as 
medidas de tendência central. 
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Língua 
Inglesa 

 Recursos de persuasão. 

 

 

 Informações em 
ambientes virtuais. 

 

 Expansão da Língua 
Inglesa: contexto 
histórico. 

 
 A Língua Inglesa e seu 

papel no intercâmbio 
científico, econômico e 
político. 

 

 Construção de 
identidades no mundo 
globalizado. 

 (EF09LI05) Identificar recursos de persuasão (escolha e jogo de palavras, 
uso de cores e imagens, tamanho de letras), utilizados nos textos 
publicitários e de propaganda, como elementos de convencimento. 

 

 (EF09LI08) Explorar ambientes virtuais de informação e socialização, 
analisando a qualidade e a validade das informações veiculadas. 

 

 (EF09LI17) Debater sobre a expansão da língua inglesa pelo mundo, em 
função do processo de colonização nas Américas, África, Ásia e Oceania. 

 

 (EF09LI18) Analisar a importância da língua inglesa para o 
desenvolvimento das ciências (produção, divulgação e discussão de 
novos conhecimentos), da economia e da política no cenário mundial. 

 

 (EF09LI19) Discutir a comunicação intercultural por meio da língua 
inglesa como mecanismo de valorização pessoal e de construção de 
identidades no mundo globalizado. 

Geografia 

 As manifestações 
culturais na formação 
populacional. 

 

 Integração mundial e 
suas interpretações: 
globalização e 
mundialização. 

 (EF09GE04) Relacionar diferenças de paisagens aos modos de viver de 
diferentes povos na Europa, Ásia e Oceania, valorizando identidades e 
interculturalidades regionais. 

 
 (EF09GE05) Analisar fatos e situações para compreender a integração 

mundial (econômica, política e cultural), comparando as diferentes 
interpretações: globalização e mundialização. 

Duração 

A duração prevista é de 1 mês. 

Materiais necessários 

 Computador com acesso à internet. 

 Caderno e lápis. 

Perfil do professor coordenador do projeto 

Este projeto poderá ser realizado por uma equipe interdisciplinar de professores, 

especialmente de Matemática, Geografia e Língua Inglesa. Se possível, é interessante que outros 

professores se integrem à proposta. 
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Desenvolvimento 

Etapa 1 – Comparando o preço de cursos de Inglês no exterior 

Apresente a proposta aos alunos e mostre a eles que um dos principais objetivos será 

conhecer os custos do aprendizado de Inglês para brasileiros. Procure saber se algum deles cursa 

esse idioma fora da escola, se conhecem outras opções para aprendê-lo (aplicativos, videogame, 

cursos no exterior, etc.). Converse com a turma e pergunte se é possível estimar quanto custa, em 

dinheiro, para que uma pessoa possa aprender Inglês. Faça-os perceber que as opções para 

atender cada pessoa podem ter custos distintos, entre outros aspectos, como tempo para estudar, 

conhecimentos anteriores, etc. 

Depois de ponderarem essas diferenças, argumente que é possível estimar custos 

circunscrevendo variáveis em situações hipotéticas. Relembre com a turma o conceito de 

estimativa e proponha, em seguida, que pesquisem e comparem preços de cursos de Inglês em 

alguns países anglófonos. Divida a turma em grupos e sorteie países onde seria possível frequentar 

esses cursos (por exemplo, Estados Unidos da América, Canadá, Jamaica, Inglaterra, Irlanda, África 

do Sul, Austrália, Nova Zelândia). Cada grupo ficará responsável por pesquisar os custos no país 

sorteado.  

Oriente-os a visitar sites de cursos de Inglês em outros países. Nesse momento, será 

importante a ação do professor de Língua Inglesa, já que as informações nos sites estarão em 

inglês. Proponha que estabeleçam um roteiro de viagem para um intercâmbio de estudos. Por 

exemplo, curso com duração de 4 semanas em uma cidade do país sorteado. Nesse caso, 

precisarão calcular os valores conforme as informações obtidas nas pesquisas que fizerem.  

Depois, oriente-os a buscar a informação de câmbio, ou seja, qual é o valor da moeda em 

que os custos estão expressos em relação ao valor do real. Finalmente, proponha que façam a 

conversão dos valores. Provavelmente, os alunos vão encontrar informações de valores do dólar 

comercial e do dólar turismo. Outra diferença que podem encontrar é em relação ao dólar 

americano e dólar canadense, por exemplo. Estimule-os a compartilhar com os colegas as 

informações e os valores encontrados.  

No momento seguinte, peça que procurem nos mesmos sites informações sobre 

descontos. Por exemplo, algumas escolas de idiomas dão desconto para quem apresenta um 

amigo, para quem frequenta a escola na baixa temporada de turismo ou para quem paga à vista. 

Peça que anotem todos os descontos possíveis indicados no site. Incentive-os a calcular os 

descontos. Depois, proponha situações em que o desconto seja progressivo, com percentuais 

sucessivos. Por exemplo, em um curso cujo valor é de R$ 10.250,00, há uma oferta de desconto 

de 8% na baixa temporada. Qual será, nesse caso, o valor final? Há outra proposta para esse 

mesmo curso de desconto de 5% para quem indicar um amigo. Qual será o valor do pacote, nesse 

caso? Em seguida, proponha que calculem o valor do curso para uma negociação em que seja 
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possível acumular o desconto por indicar um amigo e o pacote na baixa temporada. Em todos os 

casos, estimule-os a fazer a cotação em real e em dólar.  

Etapa 2 – Globalização e o Inglês como idioma comum a todos 

Na segunda etapa do projeto, a intenção é que os alunos avancem na compreensão da 

centralidade que assume a Língua Inglesa na sociedade globalizada. Comece a aula perguntando o que 

sabem sobre a relação entre o domínio desse idioma e o mercado de trabalho. Ouça o que eles têm a 

dizer, pondere que há trabalhos para os quais o Inglês não é central e aponte situações em que, 

eventualmente, o conhecimento de outro idioma pode ser mais importante. Conduza a discussão 

fazendo-os notar, por exemplo, que em algumas áreas a comunicação se dá totalmente em inglês, 

como no caso do comércio internacional. 

Depois de terem avançado bastante nas reflexões sobre a importância desse idioma em uma 

sociedade global, proponha que considerem a hipótese de um ramo ou empresa em que os 

profissionais são recrutados em diferentes países, como no caso do automobilismo com a Fórmula 1 

ou em projetos de proteção ambiental como o Greenpeace. Sugira aos alunos que visitem o endereço: 

<https://workfor.greenpeace.org/#team-spirit>; acesso em: 15 nov. 2018. 

Etapa 3 – Diferenças culturais e linguísticas entre países anglófonos 

Nesta etapa, proponha aos alunos que expandam os conhecimentos que possuem sobre os 

países sorteados na primeira etapa do projeto. Em grupos, solicite que busquem informações 

demográficas básicas sobre esses países. Antes de iniciarem a coleta das informações, oriente-os para 

que decidam, juntos, quais dados querem obter (população, expectativa de vida, IDH, etc.). Lembre-os 

de que quem viaja para estudar Inglês normalmente é um estrangeiro no país em que faz o curso e, desse 

modo, conduza-os a pensar sobre as questões mais importantes para esse viajante (por exemplo, índices 

de violência, população estrangeira residente, formas de hospedagem, transporte, etc.). Faça alguns 

questionamentos, como: Quais são as festas típicas desse país? Como se relacionam com outras 

culturas? É um país com predominância de uma religião? Há diferentes grupos étnicos? É um país muito 

frequentado por brasileiros? Peça que, após essa conversa, estabeleçam em colaboração quais aspectos 

serão pesquisados por todos os grupos. Essas combinações são importantes para que possam, no 

momento seguinte, estabelecer comparações entre as diferentes situações pesquisadas. 

Depois de estabelecidos esses aspectos em comum, oriente os grupos a pesquisarem sobre o 

país que sortearam. Reforce com eles a importância das anotações e, sobretudo, de que sejam bem 

precisas. Por exemplo, se a população for de 70 548 623 pessoas, os alunos não devem anotar apenas 

“70 milhões”. Para as questões culturais, eles notarão que nem sempre as informações relevantes 

estão expressas em números. Isso abre a possibilidade de pautar a complexidade das comparações 

entre países.  

Feitas as anotações a partir dos critérios estabelecidos em conjunto, é o momento de socializar 

as informações e elaborar um quadro comparativo entre países. Oriente-os durante a organização das 

informações. Nesse momento, retome a discussão sobre a complexidade das comparações e converse 

https://workfor.greenpeace.org/#team-spirit
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com a turma sobre até que ponto é possível comparar a realidade de um país com a de outro. Pergunte 

como eles farão, por exemplo, para comparar as diferentes festas. O objetivo é fazê-los perceber que 

os países são diversos e que para escolher, por exemplo, onde cursar Inglês, devem observar dados 

quantitativos objetivos, mas também outros aspectos mais subjetivos.  

Etapa 4 – Cursos de Inglês no Brasil, custos e impostos 

Nesta etapa, os alunos serão incentivados a explorar os cursos existentes no Brasil. Proponha 

aos alunos que investiguem em diferentes escolas de línguas quanto custa frequentar um curso no 

país. Alerte-os para que observem, por exemplo, a quantidade de horas/aula previstas por semana em 

cada caso e outros aspectos importantes, como existência de taxa de matrícula e custos do material 

escolar. Produza com eles uma tabela de síntese dos valores, estabelecendo a hora como unidade 

básica para a comparação dos valores. Explique a importância desse procedimento e como realizá-lo. 

No momento seguinte, aproveite o tema para abordar a questão dos custos fiscais existentes nos 

valores pagos. Convide-os a observar as informações fiscais e tributárias apresentadas pelo Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) referentes aos cursos de idiomas. Peça que façam os cálculos 

necessários para identificar quanto do valor pago nos cursos de Inglês, nas escolas de idiomas brasileiras por eles 

pesquisadas, é destinado aos impostos. Explique à turma qual é a diferença entre impostos e tributos. 

Na aula seguinte, apresente dados sobre a importância dos tributos para o funcionamento de 

uma sociedade. Leve dados do Brasil e, também, de outros países. Na internet há algumas cartilhas 

explicativas, como a disponível em: 

<www.receita.fazenda.gov.br/publico/EducacaoFiscal/PrimeiroSeminario/11SupermercadodosTribut

osparaAlunosdoDF.pdf>; acesso em: 15 nov. 2018. 

Nesta etapa, não é necessário fazê-los compreender todo o detalhamento implicado na 

questão, mas criar provocações que os permitam observar que a tributação e seu caráter redistributivo 

são princípios da organização federativa da República no Brasil. Por fim, para encerrar esta fase, traga 

para a aula dados sobre os percentuais de brasileiros que sabem Inglês e associe-os à discussão sobre 

tributação, custos dos cursos e os percentuais localizados. Mais importante do que chegarem todos a 

uma mesma conclusão é incentivá-los a pensar e se preocupar com as questões sociais, assuntos 

relacionados ao mercado de trabalho, questões econômicas a partir de dados precisos, etc. 

Etapa 5 – Organizando as informações  

Na última etapa do projeto, os alunos serão incentivados a produzir um folheto informativo 

com as comparações de valores obtidos na pesquisa realizada ao longo do projeto. Nesta fase, um dos 

principais objetivos é pensar e analisar, a partir dos dados coletados, qual a melhor maneira de 

organizá-los e apresentá-los. Oriente-os a utilizar, por exemplo, gráficos e tabelas, mas permita que 

explorem outras possibilidades que julguem convenientes.  

Proponha aos alunos que analisem os cursos que pesquisaram e indiquem a quantidade de 

horas em cada um. Em seguida, estimule-os a calcular o valor da hora/aula para cada oferta. É possível 

que surjam argumentos em função de diferenças entre os cursos além da quantidade de horas em 

http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/EducacaoFiscal/PrimeiroSeminario/11SupermercadodosTributosparaAlunosdoDF.pdf
http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/EducacaoFiscal/PrimeiroSeminario/11SupermercadodosTributosparaAlunosdoDF.pdf
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cada um, por exemplo, um curso de Inglês em uma cidade cuja língua local seja esse idioma ou um 

curso no Brasil. As horas de imersão em um país de língua inglesa fora do horário de aula também 

contribuem para o aprendizado da língua. Há, também, diferença entre curso de Inglês e curso de 

outro tema em língua inglesa, por exemplo, um curso de história da arte em língua inglesa na 

modalidade intercâmbio em país anglófono. Outro fator que pode ser considerado ou não na análise 

do custo hora/aula de um curso é o valor da passagem. Cursos em locais mais próximos podem custar 

menos. Da mesma forma, cursos em locais em que o câmbio é favorável, também. Assim, um curso 

em Londres tende a ser mais caro do que um curso na Cidade do Cabo ou em Malta, por exemplo. 

Finalmente, proponha aos alunos que organizem uma tabela com as informações que 

obtiveram e, depois, escolham o modelo de gráfico mais adequado para expor essas informações. 

Incentive-os a organizar os dados em diferentes tipos de gráfico e a analisar os efeitos de comunicação 

em cada um. Quando tiverem concluído essa tarefa, eles deverão reunir todos os gráficos e tabelas 

formulados para que possam ser reproduzidos e distribuídos ao público interessado. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Para a avaliação considere o envolvimento dos alunos em cada uma das etapas do projeto, a 

capacidade para as tarefas solicitadas, o aprendizado, a realização dos cálculos e conceitos propostos 

e a produção escrita individual. 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

<www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae>. Acesso em: 15 nov. 2018. 

<https://economia.uol.com.br/imposto-de-renda/duvidas/curso-de-ingles-e-

dedutivel-no-imposto-de-renda.htm>. Acesso em: 15 nov. 2018. 

<www.senado.gov.br/noticias/jornal/cidadania/impostos/not03.htm>. Acesso em: 15 

nov. 2018. 

<https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/15543/15543_4.PDF>. Acesso em: 15 nov. 

2018. 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae
https://economia.uol.com.br/imposto-de-renda/duvidas/curso-de-ingles-e-dedutivel-no-imposto-de-renda.htm
https://economia.uol.com.br/imposto-de-renda/duvidas/curso-de-ingles-e-dedutivel-no-imposto-de-renda.htm
http://www.senado.gov.br/noticias/jornal/cidadania/impostos/not03.htm
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/15543/15543_4.PDF

