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Plano de aula

Plano de aula: Quando o desconto prejudica o consumo consciente

Assuntos relacionados: Ensino remoto Educação empreendedora

Por: Cibele Diogo Kimura.

Habilidades BNCC

(EF04MA10) Reconhecer que as regras do sistema de numeração decimal podem ser estendidas

para a representação decimal de um número racional e relacionar décimos e centésimos com a

representação do 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.

(EF05MA06) Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100% respectivamente à décima

parte, quarta parte, metade, três quartos e um inteiro, para calcular porcentagens, utilizando

estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de educação �nanceira, entre

outros.

(EF04GE08) Descrever e discutir o processo de produção (transformação de matérias-primas),

circulação e consumo de diferentes produtos.

Objetos de conhecimento

Consumo consciente.

Planejamento de orçamento familiar.

Objetivos de aprendizado

Analisar as escolhas de compras de produtos, tendo como base um consumo consciente,

econômico e sustentável.

Relacionar o apelo do consumismo inconsciente com o impacto no orçamento familiar.

Competências gerais

1. Conhecimento

2. Pensamento cientí�co, crítico e criativo

4. Comunicação

6. Trabalho e projeto de vida

7. Argumentação

9. Empatia e cooperação

10. Responsabilidade e cidadania

https://planosdeaula.novaescola.org.br/
https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/multianos/multicomponentes/quando-o-desconto-prejudica-o-consumo-consciente/6496
http://localhost:3000/ensino-remoto/fundamental/multianos/multicomponentes
http://localhost:3000/fundamental/multianos/multicomponentes/quando-o-desconto-prejudica-o-consumo-consciente/6496


Passo a passo

Para começar

Sobre os planos de Educação Financeira

A Educação Financeira integra a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) como um dos temas

transversais que deve ser explorado e trabalhado concomitante aos demais componentes

curriculares. De acordo com a Base, a educação �nanceira não deve se restringir ao ensino cru da

Matemática. “Essa unidade temática favorece um estudo interdisciplinar envolvendo as dimensões

culturais, sociais, políticas e psicológicas, além da econômica, sobre as questões do consumo,

trabalho e dinheiro”. Pretende-se, com os planos de Educação Financeira, fazer os estudantes

re�etirem sobre ações individuais e coletivas que podem impactar sua vida e a da sociedade.

As orientações deste plano não devem ser apresentadas aos estudantes, pois elas detalham as ações

e trazem mais subsídios para que você, professor, se organize melhor para a realização da aula.

Os planos de Educação Financeira têm como objetivo promover um trabalho inter e transdisciplinar, já

que as habilidades destacadas para cada componente curricular se correlacionam com o tema

transversal.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018a.

Ação prévia

Sugere-se que, antes desta aula, os estudantes já tenham trabalhado como veri�car a preci�cação de

produtos e o valor das cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro.  

Para se aprofundar

Para saber mais sobre promoções do tipo “Compre 2 produtos e ganhe 1 grátis”, acesse e leia

matéria disponível em: http://minhaseconomias.com.br/blog/�nancas-pessoais/compre-2-

produtos-e-ganhe-1-gratis-isso-equivale-50-de-desconto Acesso em 1 Dez. 2021.

Orientações iniciais para o professor

Tempo sugerido

50 minutos de aula.

Para o desenvolvimento deste plano de aula, indicamos o uso dos seguintes materiais

Computador (se houver).

Projetor (se houver).

Folha com o enunciado da atividade (uma cópia para cada dupla formada).

Encartes com promoções de supermercado (opcional).

Aqui trazemos algumas sugestões de materiais. De acordo com a sua realidade, utilize materiais

similares, alternativos ou adaptados para a prática.  

Contexto

http://minhaseconomias.com.br/blog/financas-pessoais/compre-2-produtos-e-ganhe-1-gratis-isso-equivale-50-de-desconto


Tempo sugerido

10 minutos.

Orientações

Organize a turma em duplas. Inicie uma roda de conversa para trazer os conhecimentos prévios dos

estudantes sobre o assunto.

Projete ou escreva no quadro a seguinte situação:

Em um supermercado havia uma promoção tentadora:

“Leve 15 kg de laranjas e pague metade do preço.”

Na casa de Mariana, moram ela e sua mãe e, ao ver a promoção, as duas �caram empolgadas.

O que propor?

Faça a leitura da situação-problema e proponha uma conversa, trazendo questões como:

Vocês costumam ir ao supermercado com suas famílias para fazer as compras?

Vocês acham essas promoções vantajosas?

Será que vale a pena a aquisição dessa promoção para uma família de apenas duas pessoas?

O que deve ser analisado quando nos deparamos com promoções como essa?  

Sugestões de adequação

Você pode trazer folhetos de supermercados ou pesquisar na internet sites que tenham essas

promoções, para que possam analisar juntos, além de apresentá-las para os estudantes que não as

conheçam.

Problematização

Tempo sugerido

20 minutos.

Orientações

Distribua para cada dupla uma folha com a situação-problema. Leia o enunciado e disponibilize um

tempo para que os estudantes possam conversar e re�etir sobre uma melhor escolha.  

“Os membros da família de Henrique gostam de ir às compras de supermercado juntos. Porém, eles

têm um acordo já �rmado. Antes de saírem de casa, eles fazem uma lista de itens que realmente são

essenciais para comprar e não podem �car de fora. Veri�cam também o valor que têm disponível no

orçamento. Tudo isso para que não falte nada e que o orçamento familiar não seja impactado.

Na última ida ao supermercado, quase todos os itens da lista de compras já haviam sido adquiridos,

porém sobraram apenas R$ 40,00 para comprar dois itens essenciais que faltavam (um quilo de carne

e cinco litros de leite).

Henrique e sua família se depararam com uma promoção bem interessante e tiveram de decidir

juntos o que realmente seria o melhor a fazer.

Habitualmente eles adquirem um quilo de carne por R$ 30,00 e cinco caixas de leite por R$ 10,00.

Porém, a carne estava em promoção: dois quilos por R$ 40,00.”

O que você faria no lugar da família de Henrique? Aproveitaria a promoção? O que a família precisa

avaliar antes de decidir se a compra vale a pena ou não?

O que propor?

https://cdn.novaescola.org.br/planosdeaula/content/TCT45_10UNI01-1W3-RWFdeSJlVP13_iNplpK3phReLq-MB.pdf


Proponha que cada dupla analise qual a melhor estratégia a se adotar. Peça que detalhem em suas

folhas o que pensaram. Circule pelas duplas e faça as mediações necessárias, incentivando que os

estudantes re�itam sobre o consumo consciente dos produtos, não considerando apenas o desconto.

É importante que os estudantes re�itam sobre os aspectos a serem analisados para de�nir a compra.

Fomentar na turma a re�exão sobre questões como validade da carne e do leite, e como isso impacta

também as escolhas dos produtos. Proponha re�exões coerentes sobre a escolha dos produtos

quanto ao prazo de validade e prazo de consumo por parte da família. Traga exemplos de como

geralmente acontecem as promoções de produtos alimentícios (que geralmente são pautados na

validade �ndando) e que esses são aspectos importantes a serem analisados antes da compra.

Sistematização

Tempo sugerido

10 minutos.

Orientações

Peça que cada dupla apresente suas escolhas e justi�que-as.

O que propor?

A cada apresentação, proponha uma discussão para que juntos possam debater sobre cada situação.

Veri�que diferentes estratégias e re�exões, aproveitando para enfatizar pontos importantes para

discussão.  

Algumas sugestões de perguntas que podem nortear a conversa:

Algum cálculo foi feito para ajudar na tomada de decisão?

A promoção foi vantajosa? Explique o que pensaram sobre isso.

A veri�cação da quantidade e validade dos produtos pode ser um ponto relevante para a

tomada de decisão?

Se vocês fossem a família de Henrique, usariam qual estratégia de compra?

O que aprendemos?

Tempo sugerido

10 minutos.

Orientações:

Retome coletivamente os principais aspectos discutidos durante a aula. Peça que, oralmente, os

estudantes apresentem o que aprenderam sobre o que precisa ser avaliado no momento da compra,

ainda mais quando se apresenta uma promoção “tentadora”.

O que propor?

Proponha uma retomada coletiva e, em seguida, peça que os estudantes escrevam individualmente,

pelo menos três aspectos que, a partir do que aprenderam, devem analisar no momento da compra

de um produto.

Se achar oportuno, auxilie-os com alguns questionamentos:

Quais pontos devem ser levados em consideração para uma compra consciente, econômica e

que esteja dentro do orçamento existente?  

Devemos comprar os produtos em promoção, mesmo que não necessite deles no momento?



Quais impactos teremos, caso compremos produtos buscando apenas os descontos e não

considerando a real necessidade de uso?

Ensino remoto

No grupo dos estudantes no WhatsApp, disponibilize um áudio contextualizando o tema e deixe

registradas as perguntas. Peça que a turma responda, fazendo seus comentários. Permita que os

estudantes também possam comentar e dialogar com os outros colegas.

Organize-os em duplas e oriente sobre a atividade, enviando a situação-problema e algumas questões

que podem ser norteadoras para a discussão. Em seguida, cada dupla deve elaborar uma explicação

sobre a conclusão a que chegou a respeito da melhor opção para resolver o problema.

Após o envio de todas as discussões, peça que os grupos analisem e enviem por escrito ou áudio suas

considerações.

Ao �nal, envie um áudio, retomando os principais aspectos discutidos durante a aula e peça que os

estudantes escrevam, individualmente, pelo menos três aspectos que, a partir do que aprenderam,

devem analisar no momento da compra de um produto.

Sobre o plano

Este plano de atividade foi elaborado pelo time de autores NOVA

ESCOLA.

Autor: Cibele Diogo Kimura

Mentor: Cíntia Diógenes

Especialista da área: Fernando Barnabé



Título da atividade:
[Registro das discussões em duplas]

Atividade:
[Discutam e registrem suas conclusões sobre a situação apresentada:

“A família de Henrique gosta de ir às compras de supermercado juntos.
Porém, eles têm um acordo já firmado. Antes de saírem de casa, eles fazem
uma lista de itens que realmente são essenciais para comprar e não podem
ficar de fora. Verificam também o valor que tem disponível do orçamento.
Tudo isso para que não falte nada e que o orçamento familiar não seja
impactado.

Na última ida ao supermercado, quase todos os itens da lista de compra já
haviam sido adquiridos, porém, sobrou apenas 40,00 para comprar 2 itens
essenciais que faltavam (1 quilo de carne e 5 litros de leite).

Henrique e sua família se depararam com uma promoção bem interessante
e tiveram que decidir juntos o que realmente seria o melhor a fazer.
Habitualmente eles adquirem 1 quilo de carne por 30 reais e 5 caixas de
leite por 10,00. Porém, a carne estava em promoção, sendo 2 quilos por
40,00.

O que você faria no lugar da família de Henrique? Aproveitaria a promoção?
O que a família precisa avaliar antes de decidir se a compra vale a pena ou
não?

Componentes das duplas:

Aspectos analisados Conclusões

]
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