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Título: Educação para o consumo 

Duração estimada: 2 semanas 

Referência ao livro do aluno: Unidade 4 

Introdução 

Esta sequência didática explora alguns aspectos relacionados à Educação Financeira. As ativi-

dades propostas pretendem contribuir para a sinalização da importância da construção de alguns há-

bitos e atitudes para a administração de recursos de forma consciente e sustentável. Os alunos são 

convidados a refletir sobre cupons e notas fiscais (a respeito da importância desses documentos para 

o consumidor, dos elementos característicos), bem como a analisar algumas situações do cotidiano 

que envolvem promoções. 

Objetivos de aprendizagem 

• Ler e interpretar os elementos de uma nota ou cupom fiscal. 

• Resolver problemas que envolvem comparação de preços em situações de compra, venda 
e promoções. 

• Construir hábitos e atitudes conscientes para o consumo responsável. 

Objetos de conhecimento e Habilidades (BNCC) 

• Problemas utilizando o sistema monetário brasileiro 

(EF04MA25) Resolver e elaborar problemas que envolvam situações de compra e venda e 
formas de pagamento, utilizando termos como troco e desconto, enfatizando o consumo 
ético, consciente e responsável. 

Material necessário 

Cupons ou notas fiscais. 
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Desenvolvimento 

Etapa 1: Compras no dia a dia 

Duração prevista: 2 a 3 aulas 

Organização dos alunos: coletiva, individual e em pequenos grupos 

1ª atividade: Conversando em família 

1. Comece a aula conversando com os alunos sobre quem faz as compras em casa. Proponha que 
façam uma pesquisa com os adultos de casa. Os alunos podem fazer as seguintes perguntas, re-
gistrar as respostas e trazê-las no dia marcado: 

• Quem costuma fazer as compras na sua casa? 

• Há alguma loja ou algum mercado em que seus pais ou responsáveis costumam comprar? 

• Alguém de sua casa já comprou algum produto influenciado pela propaganda? 

• Se a resposta anterior for afirmativa, pergunte a essa pessoa se ela se arrependeu. 

• Alguém já comprou algum produto por impulso? O que foi comprado? 

Aproveite essa aula para introduzir o tema consumo e consumismo. Esclareça o significado dessas 
palavras e diga aos alunos que a Matemática pode ajudar as pessoas a refletir sobre modos mais 
conscientes de consumo. 

2ª atividade: Organizando as informações  

1. No dia marcado para trazerem as informações, tabule as respostas dos alunos. Para isso, construa 
uma tabela com as perguntas dispostas nas linhas e as respostas nas colunas. Organize de maneira 
que as informações possam ser interpretadas e discutidas. 

2. Quando for debater a questão sobre se as pessoas compraram algo influenciadas pela propa-
ganda, comente com os alunos que existem leis que regularizam as propagandas e que garantem 
direitos ao consumidor. 

Etapa 2: Explorando notas fiscais 

1ª atividade: Leitura de uma nota ou o cupom fiscal 

Duração prevista: 1 aulas 

Organização dos alunos: coletiva e em duplas 

1. Providencie algumas notas ou cupons fiscais para exploração em sala de aula. Apresentamos pos-
síveis problematizações usando o modelo do cupom fictício abaixo. Essa atividade favorece a fa-
miliarização dos alunos com esse documento que apresenta diferentes informações sobre o pro-
duto consumido e sobre o estabelecimento que o vendeu. 
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LOJAS ALPINAS 
Rua Corredor X, 555 – Jardim Corrida – São Carlos-SP 

CNPJ: 555.555.555-55 
IE: 555.555.555 

11/12/17                                                                                                                                         17:25 

CUPOM FISCAL 

ITEM QTD VL UNITÁRIO VL ITEM (R$) 

Short jeans médio 2 50,00 100,00 

Blusa P ref. 1372 3 80,00 240,00 

Camisa 42 ref. 874-1 2 70,00 140,00 

Desconto   0,00 

TOTAL   480,00 

Dinheiro   500,00 

Troco   20,00 

2. Inicie a aula perguntando aos alunos se eles já acompanharam os pais ou responsáveis na ida a 
uma loja ou supermercado. Pergunte se eles já perceberam que, depois de fazer o pagamento da 
compra, o funcionário do caixa entrega um papel a quem fez o pagamento. Continue questio-
nando se eles sabem que papel seria esse e se têm ideia de seu conteúdo. 

Apresente, então, aos alunos um exemplo de cupom fiscal, como o anterior, escrevendo-o em 
uma cartolina, copiando-o no quadro ou entregando uma cópia para cada aluno. Deixe que os 
alunos o leiam individualmente, sem sua intervenção e, em seguida, inicie a exploração do cupom. 

3. O que os alunos puderam observar em sua leitura? Inicialmente explore as várias informações 
sobre a loja, como nome e endereço. Solicite aos alunos que descubram onde está essa informa-
ção no cupom. Explore o nome da loja e pergunte se poderiam saber que tipo de produto essa 
loja comercializa apenas pelo nome, deixe que os alunos façam inferências, mas solicite que sus-
tentem suas inferências com informações disponíveis no cupom. Em seguida, chame a atenção 
deles para a sigla que CNPJ (cadastro nacional da pessoa jurídica), que pode ser encontrada no 
documento. Informe-os que o número a que se refere o CNPJ é como se fosse o documento de 
identidade da empresa e que a sigla IE (inscrição estadual) é o registro da empresa no estado em 
que ela se localiza. 

4. Continue explorando o cupom fiscal, dizendo que é possível saber não apenas o dia em que a 
compra foi realizada, mas também o horário em que ela ocorreu. Desafie os alunos a encontrar 
essas informações no cupom e peça que as circulem. 

5. Depois, passe a explorar os itens comprados e peça aos alunos que infiram, com base nessa aná-
lise, o tipo de loja em que a compra foi realizada (uma loja de roupas, por exemplo). Continue 
explorando a nota fiscal: 

• O que significa QTD? Refere-se à quantidade do produto que foi adquirida. 

• O que significa VL UNITÁRIO? Refere-se ao preço pago por item. 
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6. Pergunte aos alunos como foi obtido o valor R$ 100,00 (que equivale ao produto da multiplicação 

da quantidade de short jeans pelo valor unitário). Repita a operação com todos os itens e, depois, 
solicite que somem os valores dos itens e confiram o total. Outros questionamentos ainda podem 
ser feitos: Quantos reais o consumidor deu para pagar a despesa? O consumidor recebeu algum 
desconto pela compra? Como é possível saber se houve desconto observando o cupom? Houve 
troco? Você acha importante conferir os valores das notas ou cupons fiscais? Por quê? 

2ª atividade: Completando o cupom fiscal 

Duração prevista: 1 aula 

Organização dos alunos: em duplas 

1. Retome com os alunos o que descobriram sobre o cupom fiscal na aula anterior e entregue a eles 
um novo cupom. Informe que houve um problema com o novo cupom e alguns campos ficaram 
borrados. Proponha que, em duplas, descubram o que estaria escrito nesses campos borrados. 
Dê um tempo para resolverem e, depois, faça a correção da tarefa. 
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2. Entregue uma cópia do cupom fiscal para cada dupla e faça uma cópia grande em uma cartolina 
ou no quadro, para que possa preenchê-lo ao fazer a correção. Ressalte a importância de analisar 
cada item. 

3. Caminhe pela sala auxiliando as duplas que necessitarem de ajuda. Ao final, faça a correção cole-
tiva, chame os alunos para responderem e compartilharem o modo como resolveram e verifique 
se alguma dupla calculou ou resolveu de modo diferente; caso nenhuma dupla tenha resolvido de 
maneira diferente, mostre outra possibilidade. Por exemplo: o valor a ser pago pelos sucos pode 

ser obtido multiplicando 4  9 (QTD  VL UNITÁRIO) ou adicionando 9 + 9 + 9 + 9, cujo total é 36 
reais. 

MAMUTE SHOP 
Rua Corredor Y, 123 – Jardim Corrida– São Carlos-SP 

CNPJ: 333.333.333-33 
IE: 333.333.333 

10/12/17                                                                                                                                           13:25 

CUPOM FISCAL 

ITEM QTD VL UNITÁRIO VL ITEM (R$) 

Suco de uva 4 9,00 36,00 

Chocolate (barra) 5 7,00 14,00 

Farinha de trigo (1 kg) 3 3,00 9,00 

Arroz (5 kg) 2 15,00 30,00 

Leite (1 litro) 12 3,00 12,00 

Desconto   0,00 

TOTAL   131,00 

Dinheiro   120,00 

Troco   13,00 
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Etapa 3: Comparação de promoções 

Nesta etapa serão discutidos assuntos referente ao uso do dinheiro e às promoções atrativas, 

mas que nem sempre são vantajosas para os consumidores. 

Duração prevista: 1 aula  

Organização dos alunos: coletiva, em duplas 

No dia a dia nos defrontamos com inúmeras promoções, por vezes muito sedutoras e atrativas, 

mas que, na verdade, não são assim tão vantajosas. O intuito dessa aula é discutir matematicamente 

o assunto, conscientizando os alunos sobre a necessidade de se pesquisar e comparar preços e sobre 

a validade das promoções. 

1. Converse inicialmente com os alunos sobre as promoções, indagando-os: 

• Você já viu ou ouviu algum comercial na televisão ou cartaz anunciando uma promoção? 
Sabe o que isso significa? 

• Será que as promoções sempre são um bom negócio para o consumidor? 

2. Simule a seguinte situação:  

Joana é uma consumidora muito consciente e que sempre procura as melhores ofertas. Ela 
encontrou, nos anúncios de duas farmácias da cidade, as seguintes promoções para a mesma 
pasta de dente: 
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Qual das duas promoções é mais vantajosa? 

3. Faça um debate com os alunos. Proponha que discutam em grupo e apresentem suas conclusões. 
Disponibilize cédulas e moedas fictícias para os alunos dramatizar a situação e descobrir o preço 
unitário de cada produto. Os alunos podem trocar cédulas por moedas para calcularem o valor 
unitário de cada caixa de pasta de dente, nas promoções anunciadas. 

Com base nos anúncios, na Farmácia do Ponto, cada caixa de pasta de dente na promoção custa 
R$ 1,50. Na Farmácia do Dia, custa R$ 1,40. Portanto, considerando o valor unitário da caixa da 
pasta de dente, é mais vantajoso que Joana aproveite a promoção da Farmácia do Dia. 

Farmácia do Ponto 

Pague 3 e leve 4 
Por apenas R$ 6,00 

 

Farmácia do Dia 

Pague 4 e leve 5 
Por apenas R$ 7,00 
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4. Para finalizar a aula, proponha aos alunos que, em duplas, criem promoções como a apresentada 

anteriormente. As duplas devem decidir qual produto colocarão em promoção, a quantidade a 
ser comprada e o preço. Depois, eles podem trocar com outra dupla e descobrir em qual das lojas 
a promoção é mais vantajosa, considerando o preço unitário de cada produto. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Durante a realização de toda a sequência, acompanhe a maneira como os alunos se posicio-

nam e resolvem as questões propostas. Verifique, ao final dela, se eles conseguem perceber a impor-

tância da Matemática no cotidiano das pessoas. 

Questões 

1. Traga para a escola um cupom fiscal e identifique o estabelecimento em que a compra foi reali-
zada, a data, as mercadorias compradas e a forma de pagamento. 

2. O gerente do Mercado da Vila anunciou a seguinte promoção do sabonete Flor da manhã: 
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O gerente do Mercado Boas compras planeja anunciar uma promoção do mesmo produto, com 
preço equivalente ao do Mercado da Vila. Observe o folheto incompleto: 

  

Mercado da Vila 

SUPEROFERTA! 

Sabonete Flor da Manhã: 

leve 6 unidades  
e pague somente 5 por 12 reais! 
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Qual deve ser o preço anunciado pelo Mercado Boas compras? 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal que deve ser validada pelo professor. 

2. Na promoção do Mercado da Vila, cada sabonete sai por 2 reais. Para que o Mercado Boas com-
pras ofereça o mesmo preço para o sabonete, o valor total da promoção deve ser 20 reais. 

Mercado Boas compras 

OFERTA ESPECIAL! 

Sabonete Flor da Manhã: 

leve 10 unidades  

e pague somente 9 por ____ reais! 


