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Título: O dinheiro brasileiro 

Duração estimada: de 1 a 2 meses 

Referência ao livro do aluno: Unidade 6 

Introdução 

As atividades sobre o sistema monetário brasileiro apresentadas em todos os livros da coleção 

favorecem a compreensão das regras do sistema de numeração decimal devido às possibilidades de 

troca entre cédulas e moedas, considerando seus valores, e à comparação e ordenação de quantidades 

expressas por valores. 

Objetivos de aprendizagem 

• Identiticar valores de cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro. 

• Resolver problemas que envolvem trocas entre cédulas e moedas. 

• Resolver problemas que envolvem a composição de valores em reais usando cédulas e 
moedas. 

Objetos de conhecimento e Habilidades (BNCC) 

• Sistema monetário brasileiro 

(EF01MA19) Reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas do sistema monetário 
brasileiro para resolver situações simples do cotidiano do estudante. 

Material necessário 

Cédulas e moedas fictícias do sistema monetário brasileiro, cartolina, lápis preto, embalagens 

vazias de variados produtos vendidos em mercado, uma caixa registradora de brinquedo. 

Desenvolvimento 

Há vários livros de literatura infantil que apresentam temáticas sobre trocas entre produtos, 

simulando situações de escambo, sobre o dinheiro brasileiro, dentre outros. São exemplo desse tipo 

de livro: O pé de meia mágico, de Álvaro Modernell. Brasília: Editora Mais Ativos, 2012; A economia de 

Maria, de Telma Guimarães Castro Andrade. São Paulo: Editora do Brasil, 2010; Como fazíamos sem..., 

de Bárbara Soalheiro. São Paulo: Editora Panda Books, 2006. A exploração desses livros pode suscitar 

a criação de um contexto mais significativo para o trabalho com sistema monetário no 1º ano. 

Apresentamos nessa sequência didática outras propostas que podem incitar a exploração do 

tema. 
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Etapa 1: O que sabemos sobre dinheiro 

Duração prevista: 2 aulas 

Organização dos alunos: coletiva 

1. Organize os alunos em uma roda e apresente algumas situações que podem servir como ponto 
de partida para o trabalho com o dinheiro brasileiro. Algumas dessas situações podem ser ex-
pressas por meio de perguntas, como: 

• Quem já foi à padaria comprar pãezinhos com algum adulto? 

• Como foi feito o pagamento pela compra? 

• Quem já teve a oportunidade de usar dinheiro, cédulas (ou notas) e moedas, para comprar 
algo? 

• Para que vocês acham que o dinheiro serve? 

• Será que o dinheiro em cédulas e moedas sempre existiu? 

2. Solicite aos alunos que façam desenhos, recortem ilustrações de revistas ou levem fotografias 
para a sala de aula que tenham relação com o tema dinheiro. Cada aluno expõe aos colegas 
aquilo que trouxe e, ao final, a turma pode montar um painel com as ilustrações. Esse painel 
pode ser organizado de acordo com algum critério definido em sala. 

Após essa etapa incial sobre a vivência e experiência dos alunos com situações de compra e 

venda, uso do dinheiro, etc, as próximas explorações abordarão os valores das cédulas e moedas do 

Real e algumas  trocas entre cédulas e moedas. 

 

Etapa 2: Conhecendo o Real 

Duração prevista: 2 aulas 

Organização dos alunos: coletiva 

1. Dando continuidade às explorações orais, retome os  questionamentos sobre a moeda brasi-
leira, o Real: 

• Qual é o nome do dinheiro brasileiro? 

• Quem conhece as cédulas do Real? Quais são os valores das cédulas? 

• Quem conhece as moedas do Real?  Qual é o valor de cada moeda? 

• Qual é a cédula de maior valor? E a cédula de menor valor? 

• Qual é a moeda de maior valor? E a moeda de menor valor? 
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2. Incentive os alunos a falar sobre as cédulas e modas e sobre o que sabem sobre elas. Apresente, 
nesse momento, cédulas e moedas do Real para os alunos manipularem e observarem suas ca-
racterísticas. Caso não seja possível a manipulação de cédulas e moedas, apresente materiais 
fictícios. Nessa sequência, denominaremos esse material como desenho das cédulas e desenho 
das moedas. 

3. Chame a atenção dos alunos para as características presentes em todas as cédulas e para as 
diferenças entre elas (por exemplo: o valor e o animal estampado no verso da cédula). Para mais 
informações sobre as cédulas e moedas do Real, consulte o site: <http://www.bcb.gov.br/pt-
br/#!/n/CEDMOED> (acesso em: 22 dez. 2017). 

4. Como síntese dessa etapa, proponha a elaboração de um cartaz com os valores das moedas e 
das cédulas do Real. 

Fotos: Casa da Moeda do Brasil/Ministério da Fazenda 

CÉDULAS DO REAL 
FRENTE E VERSO DE CADA CÉDULA 

 
*Elementos não proporcionais entre si. 

2 REAIS 

5 REAIS 

10 REAIS 

20 REAIS 

50 REAIS 

100 REAIS 
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Fotos: Casa da Moeda do Brasil/Ministério da Fazenda  

MOEDAS DO REAL 
FRENTE E VERSO DE CADA MOEDA 

 
*Elementos não proporcionais entre si. 

 

  

1 CENTAVO 

5 CENTAVOS 

10 CENTAVOS 

25 CENTAVOS 

50 CENTAVOS 

1 REAL 
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Etapa 3: Juntando valores de moedas e de cédulas 

Duração prevista: 2 aulas 

Organização dos alunos: em duplas 

Essa etapa favorece o reconhecimento dos valores de cédulas e moedas e a composição de 

valores de diferentes maneiras, por meio de diferentes adições. 

1. Organize os alunos em duplas, entregue moedas e cédulas do Real fictícias e proponha alguns 
problemas envolvendo a adição de valores de moedas e de cédulas. Os alunos devem separar 
as moedas de acordo com o enunciado e escrever o valor total. Alguns exemplos: 

• Isabela tem 4 moedas de 5 centavos. Quantos centavos Isabela tem? 

Fotos: Casa da Moeda do Brasil/Ministério da Fazenda 

 

• Ana tem 1 moeda de 25 centavos, 1 moeda de 10 centavos e 2 moedas de 5 centavos. 
Qual é o valor total em centavos que Ana tem? 

Fotos: Casa da Moeda do Brasil/Ministério da Fazenda 

 

• Camila tem uma moeda de 50 centavos e uma moeda de 5 centavos. Quantos centavos 
Camila tem? 

Fotos: Casa da Moeda do Brasil/Ministério da Fazenda 

 

*Elementos não proporcionais entre si. 

2. Avalie e socialize os procedimentos de contagem utilizados pelos alunos. Verifique, por exem-
plo, se: 

• para calcular o total de centavos de Isabela, os alunos contam por agrupamentos, de 5 em 
5. 

• para calcular o total de centavos de Ana, os alunos partem de 25 centavos, acrescentam 
5, totalizando 30 centavos e, em seguida, acrescentam 10 centavos e por fim 5 centavos. 
Há outras maneiras de calcular. 

• para calcular o valor em centavos de Camila, os alunos partem de 50 centavos e contam 
mais 5 centavos. 
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3. Apresente outros problemas envolvendo a adição de valores de cédulas e a comparação de va-
lores. 

Por exemplo: Carolina possui 4 cédulas de 2 reais e Diego possui uma cédulas de 5 reais e uma 

moeda de 1 real. 

Cédulas de Carolina 

Fotos: Casa da Moeda do Brasil/Ministério da Fazenda 

 

 

Cédula e moeda de Diego 

Fotos: Casa da Moeda do Brasil/Ministério da Fazenda 

*Elementos não proporcionais entre si. 

• Quantos reais Carolina possui? 

• Quantos reais Diego possui? 

• Quem possui o maior valor?  
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Etapa 4: Diferentes maneiras de formar um valor  

Duração prevista: 2 aulas 

Organização dos alunos: em trios 

1. Organize a turma em grupos e distribua uma cartolina e cédulas e moedas fictícias para cada 
grupo. 

2. Peça que cada grupo cole o dinheiro fictício, cédulas e/ou moedas, para representar determi-
nado valor em reais de pelo menos duas maneiras diferentes. Por exemplo: 

Grupo A - Como é possível formar 12 reais? 

Há várias soluções possíveis, entre elas: 
 

Fotos: Casa da Moeda do Brasil/Ministério da Fazenda 

 

 

*Elementos não proporcionais entre si. 
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Grupo B - Como é possível formar 10 reais? 

Há várias soluções possíveis, entre elas: 
 

Fotos: Casa da Moeda do Brasil/Ministério da Fazenda 

 

 
*Elementos não proporcionais entre si. 

Grupo C - Como é possível formar 20 reais? 

Há várias soluções possíveis, entre elas: 
 

Fotos: Casa da Moeda do Brasil/Ministério da Fazenda 
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Fotos: Casa da Moeda do Brasil/Ministério da Fazenda 

 

3. Depois que todos os grupos apresentaram suas soluções, troque entre eles os cartazes de cada 
grupo. Proponha aos grupos que descubram, pelo menos, mais uma maneira de compor o valor 
de cada cartaz. 

 

Etapa 5: Vamos às compras no mercado! 

Duração prevista: 2 aulas 

Organização dos alunos: coletiva 

Essa etapa simula uma situação de compra de produtos em um mercado. 

1. Para a organização desta atividade, peça aos alunos com antecedência que levem embalagens 
vazias de produtos diversos para a sala de aula em um dia a ser determinado. Os alunos podem 
levar embalagens tais como: pasta de dentes, caixa de leite, xampu, iogurte, latas de molho, 
latas de leite em pó, garrafas PET, entre outros. 

2. Junto com os alunos, elabore um bilhete para a família anunciando a proposta e pedindo auxílio 
na coleta de embalagens. Elas devem ser enviadas vazias e higienizadas. Além disso, peça aos 
alunos que levem sacolas retornáveis para simular uma situação real de compras no mercado. 

3. No dia marcado para a entrega das embalagens, convide os alunos para organizarem a sala em 
setores de produtos de acordo com algumas categorias, como: alimentos, produtos de higiene, 
bebidas, enlatados, etc. 

4. Converse com os alunos sobre os preços que eles determinarão para cada produto. Os valores 
podem ser pequenos, variando de 2 a 6 reais. 

5. Distribua cédulas e moedas fictícias para cada aluno. Eles podem receber um envelope simu-
lando uma carteira. 



 

 

Material Digital do Professor 

Matemática – 1º ano 

3º bimestre – Sequência didática 2 

6. Selecione um aluno para o caixa e outro para empacotador. 

7. É hora das compras! Convide os alunos clientes a escolherem os produtos que desejam comprar 
e, em seguida, a passarem no caixa para realizar o pagamento. 

8. Durante a brincadeira, auxilie os alunos a analisarem o preço dos produtos, perceberem se o 
dinheiro que possuem é suficiente para comprar tudo o que gostariam. No momento de pagar, 
os alunos devem calcular o valor total da compra e o valor do troco, se houver. 

 

Acompanhamento da aprendizagem 

Além dos registro das aprendizagens dos alunos no decorrer de toda a sequência, propomos 

alguns problemas para o fechamento dessa sequência didática. 

 

Questões 

1. Na brincadeira do Mercado, Lara escolheu três sucos de 2 reais cada. 

a) Quantos reais Lara gastou nesta compra? 

b) Lara tinha uma cédula de 5 reais e cinco moedas de 1 real. Que cédulas e moedas ela deve ter 

dado para pagar sua compra? 

2. João comprou 1 pasta de dente por 3 reais e um suco grande por 5 reais. Em sua carteira, João 
tem uma cédula de 10 reais. Ele tem dinheiro suficiente para pagar a compra? 

 

Gabarito das questões 

1.  

a) Laura gastou 6 reais. 

b) Laura deve ter dado uma cédula de 5 reais e uma moeda de 1 real. 

2. Sim, João tem dinheiro suficiente para pagar a conta. 


