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Título: Compras no supermercado 

Duração estimada: 2 a 3 semanas 

Referência ao livro do aluno: Unidade 4 

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 

• Identificar 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: reconhecimento de cédulas e moedas e equivalência de va-
lores  

(EF02MA20) Estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas do sistema mo-
netário brasileiro para resolver situações cotidianas. 

Material necessário 

Papel sulfite, cédulas e moedas fictícias, lápis de cor, lápis preto e borracha, embalagens vazias 

de variados produtos vendidos em supermercado, uma caixa registradora de brinquedo. 

Desenvolvimento  

Etapa 1: Vamos ao supermercado 

Duração prevista: 3 aulas  

Organização dos alunos: coletiva ou em duplas 
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1ª atividade: quem já fez compras em um supermercado? 

1. Organize os alunos em roda e convide-os a falar e expor suas experiências em situações que en-
volvem compras realizadas em supermercados. Pergunte a eles: 

• Quem na sua casa costuma fazer compras no supermercado? 

• Você já participou desse momento? 

• Com qual frequência são feitas as compras? 

• O supermercado fica perto ou longe da sua casa?  

• O que é possível comprar nos supermercados?  

• Antes de fazer as compras, o seu familiar faz algum tipo de lista? Por que você acha que 
algumas pessoas fazem listas antes de ir ao supermercado?  

2. Distribua folhas de papel sulfite A4 e solicite que os alunos esbocem o trajeto que fazem de sua 
casa até o mercado onde costumam fazer compras quando acompanham algum adulto. Oriente-
os a registrar os pontos de referência no percurso que identificam, por exemplo, lojas comerciais, 
sinais de trânsito, casas de amigos e parentes.  

2ª atividade: uma lista de compras 

1. Retome a conversa sobre a lista de compras que muitas pessoas fazem antes de ir ao supermer-
cado. Questione os alunos sobre a importância e as vantagens de fazer uma lista. 

2. Em seguida, organize os alunos em duplas e oriente-os a fazer uma lista de compras de mercado. 
Eles podem escrever 5 itens que gostariam e precisariam comprar. Ao final, cada dupla pode apre-
sentar sua lista aos colegas e explicar o motivo da escolha de cada item.  

3. Para terminar essa etapa, converse com os alunos sobre formas de pagamento das compras: em 
dinheiro, com cartão, com cheque, vale refeição. Avalie o conhecimento dos alunos acerca do que 
é possível usar como pagamento das compras realizadas.  

4. Peça que estimem quanto gastariam para comprar os itens de sua lista de compras e anotem essa 
estimativa em seus cadernos. Para casa, oriente-os a perguntar a seus pais ou responsáveis o valor 
estimado de cada produto e confirmem suas estimativas com eles. 

 

Etapa 2: Cédula e moedas do Real 

Duração prevista: 2 aulas  

Organização dos alunos: em duplas 
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1. Retome os valores das cédulas e moedas do Real explorados no 1º ano. Disponibilize cédulas e 
moedas fictícias e proponha algumas questões: 

• Quais os valores das cédulas do Real? 

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

• Quais os valores das moedas do Real?  

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

2. 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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3. Em seguida, organize os alunos em duplas e apresente algumas propostas que envolvam a equi-
valência de valores entre cédulas e moedas.  Alguns exemplos: 

• Quantas cédulas de 2 reais são necessárias para juntar 10 reais?  

• Quantas cédulas de 10 reais são necessárias para trocar por uma cédula de 50 reais?  

• Quantas moedas de 50 centavos são necessárias para trocar por uma moeda de 1 real? 

• Uma cédula de 100 reais pode ser trocada por quantas cédulas de 20 reais e de 10 reais? 

4. Proponha outros problemas e solicite que façam um registro das soluções no caderno. Ao término 
desta atividade, socialize as respostas dos alunos e chame a atenção das situações que admitem 
diversas possibilidades de combinação de cédulas e de moedas para juntar o mesmo valor. 

 

Etapa 3: Fazendo estimativas de preços 

Duração prevista: 2 aulas  

Organização dos alunos: individual 

1. Proponha uma atividade sobre estimativa de preços dos produtos do supermercado. Apresente 
um quadro, como o modelo a seguir, e peça aos alunos que escrevam pelo menos dois exemplos 
de produtos que podem ser comprados de acordo com cada faixa de preço. É importante consi-
derar que as respostas podem variar de acordo com o contexto de cada aluno.  

 

Minha estimativa de alguns preços 

Preços Eu acho que posso comprar Verificando o preço no supermercado 

De 2 reais até 5 reais   

De 10 reais até 20 reais   

2. Para conferir as estimativas, os familiares dos alunos podem ser orientados a levá-los a um super-
mercado e verificar os preços dos produtos. Em sala de aula, os alunos podem falar sobre o quadro 
preenchido e avaliar as estimativas feitas previamente.  

 

Etapa 4: Um supermercado na sala de aula 

Duração prevista: 2 aulas  

Organização dos alunos: coletiva 

Esta etapa simula uma situação de compra de produtos em um supermercado.  
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1. Para organizar esta atividade, peça aos alunos com antecedência que levem embalagens vazias 
de produtos diversos para a sala de aula em um dia a ser determinado. Eles podem levar embala-
gens 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 que os 
alunos levem sacolas retornáveis para simular uma situação real de compras no mercado. 

3. No dia marcado para a entrega das embalagens, convide os alunos a organizarem a sala em seto-
res de produtos de acordo com algumas categorias, como alimentos, produtos de higiene, bebi-
das, enlatados, entre outros.  

4. Converse com os alunos sobre os preços que eles determinarão para cada produto. Os valores 
podem ser pequenos, variando de 5 a 10 reais, por exemplo.  

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

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

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

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

 

Acompanhamento da aprendizagem 

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

alguns problemas para o fechamento dessa sequência didática. 

Questões 

1. Larissa quer trocar uma cédula de 100 reais por cédulas de 20 reais. Quantas cédulas de 20 reais 
ela receberá após a troca? 

2. Francisco tem 8 moedas de 25 centavos. Por qual cédula do Real ele pode trocar suas moedas e 
continuar com o mesmo valor? 

 

Gabarito das questões 

1. 5 cédulas de 20 reais. 

2. 1 cédula de 2 reais. 


