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Título: Compras no mercado 

Duração estimada: 1 a 2 semanas (7 aulas aproximadamente) 

Referência ao livro do aluno: Unidade 2 

Introdução 

Esta sequência didática propõe a exploração lúdica de uma situação presente no cotidiano 

dos alunos – fazer compras no mercado –, para, a partir dela, ampliar a compreensão do sistema 

monetário brasileiro e a identificação de cédulas e moedas, dos valores a elas associados e das 

possibilidades de trocas entre cédulas e moedas. Os alunos terão a oportunidade de compartilhar as 

experiências cotidianas de suas famílias e também de praticar, por meio de dramatizações, o uso de 

cédulas e moedas para realizar compras e fazer pagamentos. 

Objetivos de aprendizagem 

• Reconhecer e identificar os valores das cédulas e das moedas do sistema monetário bra-
sileiro. 

• Estabelecer equivalências de um mesmo valor na utilização de diferentes cédulas e moe-
das. 

• Calcular o troco em situações de compra e venda. 

• Resolver problemas que envolvam valores do sistema monetários brasileiro. 

• Representar trajetos tomando como base diferentes pontos de referência. 

Objetos de conhecimento e Habilidades (BNCC) 

• Relação de igualdade 

(EF03MA11) Compreender a ideia de igualdade para escrever diferentes sentenças de 
adições ou de subtrações de dois números naturais que resultem na mesma soma ou di-
ferença. 

• Localização e movimentação: representação de objetos e pontos de referência 

(EF03MA12) Descrever e representar, por meio de esboços de trajetos ou utilizando cro-
quis e maquetes, a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mu-
danças de direção e sentido, com base em diferentes pontos de referência. 

• Sistema monetário brasileiro: estabelecimento de equivalências de um mesmo valor na 
utilização de diferentes cédulas e moedas 

(EF03MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam a comparação e a equivalên-
cia de valores monetários do sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca. 
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Material necessário 

Papel sulfite, dinheiro fictício, lápis de cor, lápis preto, borracha e embalagens vazias de pro-

dutos diversos. 

Desenvolvimento  

Antes de iniciar esta sequência didática, envie uma solicitação às famílias para que enviem 

embalagens vazias e higienizadas de produtos que costumam consumir para seja construído com os 

alunos um minimercado na escola. 

 

Etapa 1: Vamos às compras? 

Duração prevista: 2 aulas 

Organização dos alunos: coletiva e em pequenos grupos 

1. No início da aula, converse com os alunos sobre as idas ao mercado da família deles. Proponha 
algumas perguntas como: 

• Quem geralmente faz as compras na sua casa? 

• Você costuma ir com sua família às compras? 

• Com que frequência sua família costuma ir ao mercado? 

• O mercado fica perto ou longe da sua casa?  

• Como você se desloca até o mercado? 

• Como é o mercado que costuma ir? Grande? Pequeno? Com muita ou pouca variedade 
de produtos? 

• O que costumam comprar no mercado?  

• Antes de fazer as compras, sua família costuma fazer uma lista dos produtos? Você acha 
que fazer uma lista antes de ir às compras é importante? Por quê?  

 

2. Comente sua experiência em fazer compras, o que costuma comprar, com que periodicidade, 
qual o mercado que costuma frequentar. Apresente um esboço do trajeto de sua casa casa até o 
mercado, destacando pontos de referência. Depois, forme grupos com os alunos de modo que 
em cada grupo tenha, ao menos, um aluno que costume ir às compras com a família e que co-
nheça esse trajeto. 

Distribua folhas de papel sulfite e solicite aos grupos que esbocem o trajeto que fazem de ca-
sa até o mercado onde a família costuma fazer compras. Oriente-os a registrar os pontos de referên-
cia que identificam nesse percurso, desde pontos comerciais até casas de amigos e parentes. O aluno 
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deve descrever primeiro o trajeto que realiza quando vai ao mercado e os demais devem ouvir com 
atenção para que, depois, possam discutir como farão a representação desse trajeto. 

Depois que os grupos terminarem a representação, solicite que um grupo por vez apresente 
aos demais colegas os trajetos e os pontos de referência que utilizaram em seus esboços. 

Ao final da aula relembre os alunos de trazerem na aula seguinte embalagens para a constru-
ção do minimercado na escola. 

 

Etapa 2: Valores de cédulas e de moedas 

Duração prevista: 1 aula  

Organização dos alunos: em duplas 

Se achar pertinente, comece a aula perguntando aos alunos se eles costumam comprar al-
gum produto, levantando o conhecimento prévio deles sobre as cédulas e as moedas brasileiras. 
Explique para a turma que cada país tem seu próprio sistema monetário. Se for possível, prepare 
uma apresentação resumida sobre a história do dinheiro no Brasil. 

Apresente as cédulas e as moedas fictícias e verifique o que os alunos sabem sobre o valor de 
cada uma delas. Faça algumas brincadeiras com os alunos propondo trocas entre cédulas, entre 
cédulas e moedas e entre moedas. Avalie o desempenho dos alunos nessas atividades envolvendo 
relações entre valores.  

Em seguida, divida a turma em duplas e distribua para cada dupla o dinheiro fictício. Desafie 
os alunos a encontrarem pelo menos duas formas diferentes para juntar os valores R$ 10,00, R$ 
20,00, R$ 50,00 e R$ 100,00 sempre utilizando mais de duas cédula. Convide um aluno para respon-
der, por exemplo: 

• Posso trocar uma cédula de 10 reais por quantas cédulas de 2 reais? E por quantas cédu-
las de 5 reais? 

Durante a atividade, peça aos alunos que registrem as soluções no caderno. Ao final, peça 
que comparem as soluções que apresentam diversas possibilidades de combinação de cédulas e 
moedas para obter um mesmo valor. 

Proponha outra atividade em duplas: um aluno fala um valor de R$ 100,00 a R$ 200,00, e o 
companheiro de dupla deve formá-lo de 4 maneiras possíveis usando cédulas. 
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Etapa 3: Organização de um minimercado na escola 

Duração prevista:2 aulas 

Organização dos alunos: coletiva 

1. Disponibilize as embalagens que foram coletadas e proponha que um grupo de alunos as sepa-
rem em categorias (higiene pessoal, limpeza, alimentos, etc.). 

2. Outro grupo fica encarregado de criar cartazes indicando as seções e as tabelas com preços. Para 
isso, solicite aos alunos que façam uma estimativa do preço de cada produto. Para conferir a es-
timativa, disponibilize folhetos de supermercados locais para que eles comparem os valores e 
decidam o preço do produto no mercado que estão organizando. Solicite também a esse grupo 
que construa, com caixas vazias, a/as caixa(s) registradora(s). 

Se for possível, organize o minimercado em um espaço fora da sala de aula, pois assim a tur-
ma poderá visitá-lo em mais de uma oportunidade. Nessa situação, proponha aos alunos que 
desenhem o percurso da sala ao mercado, utilizando pontos de referência da escola. 

3. Proponha que toda a turma faça uma lista de compras, de acordo com os itens disponíveis no 
mercado, estipulando quantos itens cada aluno pode adquirir de cada categoria. Assim, todos 
devem “ir às compras” com suas listas. 

4. Com o mercado pronto, divida a sala em grupos de aproximadamente 10 alunos de modo que alguns 
comprem e outros vendam os produtos. Distribua cédulas e moedas fictícias para os compradores e 
abasteça as caixas registradoras para que possam dar o troco, se necessário, a cada compra. Alterne 
os papéis de forma que todos possam experienciar o momento de compra e de venda. 

5. Ao final da atividade, converse com os alunos sobre suas impressões. Os seguintes pontos, entre 
outros, podem ser discutidos: 

• Qual papel eles gostaram mais de representar: o de comprador ou o de vendedor? 

• Todos os produtos de sua lista estavam disponíveis para compra? 

• O dinheiro que receberam foi suficiente para comprarem tudo o que listaram? 

• Alguém recebeu troco errado? O que fez? 

 

Etapa 4: Registro dos preços 

Duração prevista: 1 aula 

Organização dos alunos: individual 

1. Durante a vivência no minimercado, os alunos podem registrar no caderno o valor em reais que 
possuíam antes das compras, quantos reais pagaram por produto e quantos reais gastaram. 
Apresente um quadro como o sugerido a seguir para que os alunos o completem. Circule pela 
sala e observe se algum aluno está encontrando dificuldades no registro ou em realizar as trocas. 
Se necessário, atenda a esses alunos individualmente. 
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Nome: __________________________________________ 

Valor em cédulas e moedas antes de iniciar as compras: _________ 

Produto Preço Quantos reais 
utilizei para pagar 
a compra 

Quantos reais recebi 
de troco 

    

    

    

Valor em cédulas e moedas depois das compras: 

 

Acompanhamento da aprendizagem 

O acompanhamento da aprendizagem deve ser realizado durante todas as etapas da ativida-

de. Crie um registro de observações sobre o desempenho de cada aluno durante a realização das 

atividades, acompanhe o envolvimento dos alunos e ofereça orientações complementares para 

aqueles que necessitarem. 

Para avaliar a aprendizagem dos alunos e o quanto podem utilizar os conhecimentos adquiri-

dos para resolver problemas individualmente, proponha algumas questões como as exemplificadas a 

seguir. 

Questões 

1. Observe na tabela a seguir a quantidade de cédulas que cada criança possui. Depois responda às 
questões: 

Quatidade de cédulas de cada criança 

 R$ 2,00 R$ 5,00 R$ 10,00 R$ 20,00 R$ 50,00 R$ 100,00 

Beatriz 5 3 1 0 0 0 

Olavo 1 2 0 0 0 0 

Júlia 0 0 1 1 1 2 

Cristina 5 1 2 0 0 0 

Alan 0 0 0 1 2 0 

Maria 0 0 0 4 4 0 
Fonte: Crianças (dados fictícios). 

a) Há colegas que possuem a mesma quantia de dinheiro? Quem são? Quantos reais eles possuem? 

b) Quantos reais Alan tem? Há outras maneiras de juntar essa quantia utilizando outras cédu-

las? Represente-as com desenhos. 
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2. Observe as situações abaixo e responda: 

a) Larissa foi ao supermercado com R$ 100,00 na carteira. No momento de pagar a compra ela 

viu o valor das compras, R$ 72,00. Larissa entregou 4 cédulas de 20 reais ao funcionário. Quan-

tos reais o funcionário deu de troco para Larissa? De que maneira, em cédulas e/ou moedas o 

funcionário deu o troco? Faça um desenho que represente sua solução.  

b) Vinícius recebeu R$ 17,00 de troco no supermercado ao entregar uma cédula de R$ 50,00. 

Quanto ele gastou em suas compras? 

 

Gabarito das questões 

1.  

a) Sim. Beatriz e Cristina possuem R$ 35,00, e Júlia e Maria possuem R$ 280,00. 

b) R$ 120,00. Há diversas formas para juntar essa quantia utilizando outras cédulas, por exemplo: 

1 cédula de R$ 100,00 e 4 cédulas de R$ 5,00 ou 60 cédulas de R$ 2,00. Há outras respostas possíveis. 

2.  

a) R$ 8,00. Há diferentes maneiras de formar essa quantia: 8 moedas de R$ 1,00, 4 cédulas de 

R$ 2,00, 1 cédula de R$ 5,00 e 3 moedas de R$ 1,00, entre outras. 

b) R$ 33,00. 


