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Por: Sherol dos Santos.

Habilidades BNCC

(EF07HI17) Discutir as razões da passagem do mercantilismo para o capitalismo.

(EF08HI03) Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de povos,

produtos e culturas.

Objetos de conhecimento

Dinheiro.

Salário mínimo.

Objetivos de aprendizado

 Identi�car o conceito de poder de compra e a sua utilização no cálculo do salário mínimo.

Competências gerais

1. Conhecimento

2. Pensamento cientí�co, crítico e criativo

4. Comunicação

5. Cultura digital

6. Trabalho e projeto de vida

7. Argumentação

9. Empatia e cooperação

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 Financeira não deve se restringir ao ensino cru da
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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:

Antes dessa aula é importante que a turma já tenha trabalhado pelo menos uma das habilidades da

BNCC indicadas nesta proposta, abrangendo temas como Mercantilismo, Capitalismo e Revolução

Industrial. Caso isso não tenha acontecido, você pode realizar antes uma aula sobre o trabalho nos

países capitalistas (com destaque ao Brasil) e as legislações trabalhistas.

Para se aprofundar:

Sobre o Governo Vargas:

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biogra�as/getulio_vargas.

Sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IBGE):

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9258-indice-nacional-de-precos-

ao-consumidor.html?=&t=o-que-e.

Por que existe salário mínimo? Vídeo do Canal Politize!: https://www.youtube.com/watch?

v=P4GttdWSOBY.

Orientações iniciais para o professor

Tempo sugerido:

50 minutos de aula.

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

Folhas de papel A4.

Fita crepe.

Equipamento para reproduzir imagem.

Cópia impressa dos documentos:

Trecho do discurso de Getúlio Vargas;

INPC: você sabe como esse índice impacta a sua vida?;

Trecho da Constituição Federal;

Tabela com os valores da cesta básica 2021.
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Aqui trazemos algumas sugestões de materiais. De acordo com a sua realidade, utilize materiais

similares, alternativos ou adaptados para a prática.

Contexto

Tempo sugerido:

10 minutos.

Orientações:

Inicie esta aula com a análise da charge de Cabalau sobre o preço de arroz, projetando a imagem ou

distribuindo na versão impressa. Não é necessário que a turma seja dividida em grupos nesse

momento, pois a ideia aqui é promover o compartilhamento das interpretações com o grupo todo. No

entanto, �que atento para que todos tenham seu espaço de fala respeitado.

Esta charge foi publicada no ano de 2020 no jornal O Estado do Maranhão, que é editado na cidade

de São Luís (capital do Estado do Maranhão).

O que propor?

Inicie a aula pedindo aos estudantes que observem a charge e respondam:

O que você entendeu dessa charge?

Organize para que todos possam contribuir com suas análises e interpretações da charge, e faça o

registro das falas no quadro para que todos possam ver.

Espera-se que os estudantes percebam que a charge relata uma situação em que o dinheiro

disponível para compra do arroz não foi su�ciente, pois o marido chega em casa com o produto, mas

sem roupas e com uma feição a�ita, numa alusão de que foi necessário entregar também as roupas

para fazer o pagamento.

Conclua essa etapa fazendo a leitura das anotações feitas no quadro e informando que a charge

retrata um conceito econômico chamado poder de compra, que é a capacidade de adquirir bens e

serviços com determinada unidade monetária.

Sugestões de adequação:

Você pode dividir a turma em grupos, distribuir cópias impressas da charge e solicitar que cada grupo

apresente suas análises.

Nas aulas remotas síncronas, você pode utilizar ferramentas de interação como o Slido e o

Mentimeter para reunir as análises da turma.



Problematização

Tempo sugerido:

20 minutos.

Orientações:

Nesta etapa a turma poderá analisar alguns documentos sobre o salário mínimo, sua relação com o

poder de compra, e o principal índice utilizado no cálculo do salário mínimo nacional, o Índice

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), pesquisado e disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de

Geogra�a e Estatística (IBGE).

Para isso, organize a turma em três grupos. Caso julgue que os grupos com muitos componentes não

são operacionais, na sua realidade, sugere-se a divisão da turma em seis grupos, ou em quantidade

múltipla de três, pois cada grupo �cará responsável pela análise de um documento e esta produção

irá compor um mapa conceitual coletivo.

O que propor?

Distribua um documento impresso e uma folha de papel A4 em branco para cada grupo, e oriente que

os grupos respondam à pergunta indicada ao �nal de cada documento na folha em branco.

Informe que os grupos terão 10 minutos para essa atividade.

Finalizado o tempo, organize a sala para que cada grupo compartilhe suas respostas na seguinte

ordem:

Trecho do discurso de Getúlio Vargas.

Trecho da Constituição Federal.

INPC: você sabe como esse índice impacta a sua vida?

No quadro, escreva a seguinte pergunta: Qual a relação entre o poder compra e o salário mínimo?  

Solicite que cada grupo, após sua apresentação, �xe a folha de resposta logo abaixo, conforme o

modelo a seguir.

Finalizadas as apresentações, convide a turma para responder à pergunta a partir das análises feitas

pelos três grupos.

Espera-se que a turma relacione que a criação do salário mínimo, como parte da política de Getúlio

Vargas inaugurada em 1940 para a proteção dos trabalhadores, já que com essa ação esperava-se que

o trabalho garantisse a subsistência das famílias, foi rati�cada pela Constituição Federal de 1988,

vigente até hoje, com sua inclusão no texto constitucional como um direito social.



Espera-se, também, que a turma aponte que, para que o salário mínimo continue cumprindo a sua

função, ele precisa ser reajustado e por isso são necessários índices que corrijam o valor do salário de

forma que ele cubra as necessidades básicas de uma família, como alimentos, moradia etc.

Registre as respostas da turma no quadro e utilize setas para demonstrar a relação entre os fatores

estudados, compondo um mapa conceitual. Você pode solicitar que a turma copie o mapa em seus

cadernos ou pode fotografá-lo e disponibilizar posteriormente.

Sugestões de adequação:

Em ambiente remoto você pode distribuir os documentos aleatoriamente, solicitar que cada

estudante responda à pergunta por escrito num mural virtual como o Padlet, para que,

posteriormente, num encontro síncrono, a pergunta �nal possa ser debatida.

Sistematização

Tempo sugerido:

10 minutos.

Orientações:

Para concluir esta aula, mantenha a formação da turma em grupos. Nesta etapa os grupos utilizarão a

Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos (PNCBA) elaborada pelo Departamento Intersindical

de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) para calcular o poder de compra do salário

mínimo na região em que vivem.

Inicie explicando que um dos itens que impactam a vida das famílias é o preço dos alimentos, por

isso o DIEESE realiza o levantamento contínuo dos preços de um conjunto de produtos alimentícios

considerados essenciais. A PNCBA foi implantada em São Paulo em 1959, a partir dos preços

coletados para o cálculo do Índice de Custo de Vida (ICV) e, ao longo dos anos, foi ampliada para

outras capitais. Hoje, é realizada em 17 Unidades da Federação e permite a comparação de custos

dos principais alimentos básicos consumidos pelos brasileiros.

Relembre que o IBGE mantém o Sistema Nacional de Índices de Preço ao Consumidor (SNIPC), que

produz de forma contínua e automatizada o INPC, índice utilizado para o cálculo do salário mínimo. O

SNIPC leva em consideração nove categorias de itens, entre produtos e serviços, que são: alimentação

e bebidas; habitação; artigos de residência; vestuário; transporte; saúde e cuidados pessoais;

despesas pessoais; educação; comunicação. Destaque que, mesmo que a alimentação não seja o

único item considerado, ela tem o maior impacto na vida cotidiana das famílias, pois é responsável

por garantir a saúde das pessoas.

O que propor?

Um dos itens que devem ser contemplados pelo salário mínimo são os alimentos. O valor da cesta

básica impacta diretamente a qualidade de vida das famílias.

Oriente que cada grupo observe a tabela e pergunte:

O salário mínimo nacional é su�ciente para comprar quantas cestas básicas?

Informe o valor do salário mínimo nacional em 2021 (R$ 1.100,00) e oriente que a turma selecione a

cidade mais próxima da região em que vive para usar como referência na tabela. Os grupos têm 10

minutos para essa análise.



Organize para que os grupos compartilhem suas análises. Espera-se que os estudantes percebam que

o valor nominal do salário mínimo comporta a compra de pelo menos uma cesta básica, e que isso

acontece na maioria das regiões. Essa análise pode levar a turma a concluir que o salário mínimo tem

um bom poder de compra, por isso relembre que o salário mínimo é um direito social que deve

garantir aos trabalhadores condições de vida mais amplas do que apenas a alimentação. Com esse

valor deve ser possível também acessar moradia, água, energia etc.

Sugestões de adequação:

Você pode indicar quais as cidades a serem analisadas pelos grupos, a partir de critérios que

dialoguem com os temas trabalhados pela turma (por regiões, por exemplo).

O que aprendemos?

Tempo sugerido:

10 minutos.

Orientações:

Para avaliar se os conceitos apresentados nessa aula foram compreendidos pelos estudantes,

proponha a produção de uma charge sobre o tema da aula. Retome a charge apresentada no início da

aula para que a turma se inspire. Informe que a charge é um gênero textual cuja intencionalidade

principal é fazer uma crítica por meio do humor, e é composto por apenas um quadro, que pode

conter vários personagens ou apenas um, legendas, balões etc.

O que propor?

Distribua uma folha de papel A4 em branco para cada estudante e peça que eles criem uma charge

sobre a aula de que participaram. Enquanto a turma realiza a atividade, circule pela sala, procurando

observar quais os conceitos selecionados pelos estudantes para a composição de suas charges. Caso

alguns deles tenham di�culdade para iniciar a atividade, faça perguntas como:

O que se compra com o salário mínimo hoje?

Como está o poder de compra do brasileiro na pandemia?

Estas questões podem servir como disparadoras para a produção da charge.

Após �nalizada a atividade, você pode �xar as charges no quadro, junto ao mapa conceitual

elaborado na etapa de Problematização.

Sugestões de adequação:

As charges podem ser elaboradas em grupo. Nesse caso, observe a participação individual na

dinâmica.

Ensino remoto

No ensino remoto essa aula pode ser utilizada seguindo as adaptações sugeridas nas seções

Contexto e Problematização.

Na Sistematização você pode enviar a tabela com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos

e a questão para análise, utilizando o Google Formulários, e em aula posterior solicitar a composição



das charges, utilizando sites de produção de quadrinhos como o Pixton (em inglês) ou MeuGibi.com, ou

programas de edição de imagens, como o Jamboard e o Paint.

Sobre o plano

Este plano de atividade foi elaborado pelo time de autores NOVA

ESCOLA.

Autor: Sherol dos Santos

Mentor: Aline Soares

Especialista da área: Fernando Barnabé



Constituição Federal

CAPÍTULO II

DOS DIREITOS SOCIAIS

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:

[...]

IV - salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a
suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação,
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com
reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua
vinculação para qualquer fim;

[...]

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.
Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
Acesso em: 16 out 2021.

Glossário:

Direitos sociais: são os direitos que visam garantir aos indivíduos o exercício e
usufruto de direitos fundamentais em condições de igualdade, para que tenham
uma vida digna por meio da proteção e garantias dadas pelo estado de direito.

Após a leitura do texto, respondam:

O que determina a Constituição Federal sobre função do salário
mínimo?

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm


Getúlio Vargas

Pronunciamento no Dia do Trabalho – 1º de maio de 1940, no Estádio do Vasco da
Gama, no Rio de Janeiro

Trabalhadores do Brasil, aqui estou, como de outras vezes, para compartilhar as
vossas comemorações e testemunhar o apreço em que tenho o homem de
trabalho como colaborador direto da obra de reconstrução política e econômica da
Pátria.

Não distingo, na valorização do esforço construtivo, o operário fabril do técnico
de direção, do engenheiro especializado, do médico, do advogado, do industrial ou
do agricultor. O salário, ou outra forma de remuneração, não constitui mais do que
um meio próprio a um fim, e esse fim é, objetivamente, a criação da riqueza
nacional e o surto de maiores possibilidades à nossa civilização

[...]

Os benefícios da política trabalhista, empreendida nestes últimos anos,
alcançam profundamente todos os grupos sociais, promovendo o melhoramento
das condições de vida nas várias regiões do País e elevando o nível de saúde e de
bem-estar geral. A ação tutelar e providente do Estado patenteia-se, de modo
constante, na solicitude com que cria os serviços de proteção ao lar operário, de
assistência à infância, de alimentação saudável e barata, de postos de saúde, de
creches e maternidades, instituindo o ensino profissional junto às fábricas e,
ultimamente, voltando as suas vistas para a construção de vilas operárias e casas
populares.

Na continuação desse programa renovador, que encontrou no atual ministro do
Trabalho um eficiente e devotado orientador, assinamos, hoje, um ato de
incalculável alcance social e econômico: a lei que fixa o salário mínimo para todo
o País. Trata-se de antiga aspiração popular, promessa do movimento Salário
Mínimo – uma história de luta revolucionário de 1930, agora transformada em
realidade, depois de longos e acurados estados. Procuramos, por esse meio,
assegurar ao trabalhador remuneração eqüitativa, capaz de proporcionar-lhe o
indispensável para o sustento próprio e da família. O estabelecimento de um
padrão mínimo de vida para a grande maioria da população, aumentando, no
decorrer do tempo, os índices de saúde e produtividade, auxiliará a solução de
importantes problemas que retardam a marcha do nosso progresso.

À primeira vista, poderão pensar os menos avisados que a medida é prematura
e unilateral, visto beneficiar, apenas, os trabalhadores assalariados. Tal, porém,
não ocorre no plano do Governo. A elevação do nível de vida eleva, igualmente, a
capacidade aquisitiva das populações e incrementa, por conseguinte, as indústrias,
a agricultura e o comércio, que verão crescer o consumo geral e o volume da
produção.



VARGAS, Getúlio. Pronunciamento no Dia do Trabalho – 1º de maio de 1940, no
Estádio do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro- A política trabalhista do governo e
seus benefícios. In: PAIM, Paulo. Salário Mínimo: uma história de luta. Senado
Federal, 2005. p. 139-142. Disponível em:
http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/180154 Acesso em: 16 out 2021.

Após a leitura do texto, respondam:

Qual a justificativa apresentada por Getúlio Vargas para a
criação do salário mínimo?

http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/180154


INPC: você sabe como esse índice impacta a sua vida?

[...]

O INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor – trata-se de um índice de
correção monetária, aplicado aos salários.

Mas o que é correção monetária? Correção monetária é o ajuste financeiro da
moeda, no nosso caso do real, em relação ao valor das outras moedas que
circulam no mundo, ou em relação aos índices de inflação, ou ainda em relação à
cotação do mercado financeiro.

O objetivo da correção monetária é compensar a perda econômica da moeda,
ou seja, garantir o seu poder de compra.

No caso do INPC, o ajuste financeiro na moeda acontece com relação aos
índices de inflação, com o objetivo de compensar o poder de compra dos salários.

Como é apurado?

O INPC é apurado pelo IBGE – Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística, o
qual mantém o SNIPC – Sistema Nacional de Índices de Preço ao Consumidor que
produz de forma contínua e automatizada o INPC.

Mas o que entra na conta da apuração do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor?

O IBGE leva em consideração a variação de preços da cesta de consumo da
população assalariada com mais baixo rendimento (de 1 a 5 salários mínimos).

A cesta de produtos e consumos que são monitorados pelo IBGE é definida pela
Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF, que avalia as estruturas de consumo,
de gastos, de rendimentos e parte da variação patrimonial das famílias, oferecendo
um perfil das condições de vida da população a partir da análise dos orçamentos
domésticos. A última pesquisa foi realizada nos anos de 2008 e 2009.

Já a faixa de renda (de 1 a 5 salários mínimos) foi escolhida, tendo em vista que
é a faixa que alcança mais de 50% das famílias que estão inseridas nas áreas
urbanas de cobertura do SNIPC – Sistema Nacional de Preço ao Consumidor. As
áreas de cobertura incluem as regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife,
Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre,
além do Distrito Federal e dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco,
São Luís e Aracaju.

E onde são coletados os preços?

A coleta dos preços acontece junto à estabelecimentos comerciais, prestadores
de serviços, concessionárias de serviços públicos e internet, localizados nas
regiões de cobertura do SNIPC, em média, no período compreendido entre o dia 01
e o dia 30 do mês, e de todos os meses do ano.



Os produtos e serviços cujas variações são registradas pelo SNIPC são
classificados em 9 categorias, são elas:

● Alimentação e bebidas;
● Habitação;
● Artigos de residência;
● Vestuário;
● Transporte;
● Saúde e cuidados pessoais;
● Despesas pessoais;
● Educação;
● Comunicação.

Além de registrar e divulgar a variação mensal dos preços, o IBGE apura e
divulga a variação acumulada ao longo do ano.

[...]

Como o INPC muda minha vida?

Agora que já vimos o que é o INPC e como ele é calculado/apurado, já podemos
ter uma ideia de como ele impacta a nossa vida, não é mesmo?

Pois bem, o INPC vai impactar em nossa vida, de forma direta, sob dois
aspectos.

Como vimos, o INPC é um índice de correção monetária aplicado aos salários.
Logo, é este o índice que comumente é utilizado nas negociações sindicais para o
reajuste dos salários dos trabalhadores.

Além disso, o INPC é um dos índices utilizados no cálculo do reajuste do salário
mínimo.

O outro aspecto da nossa vida, ou ao menos na vida da maioria das pessoas,
que é afetado diretamente pelo INPC, diz respeito a inflação.

Tendo em vista que para apurar o INPC o IBGE leva em consideração a variação
de preço de uma série de produtos e serviços, tem-se que o INPC também
funciona como um indicador da inflação.

Porém, como indicador de inflação, o INPC só atinge as famílias cujo chefe
assalariado possui rendimento de 1 a 5 salários mínimos, pois o índice de variação
dos preços é medido de acordo com esta faixa de rendimento.

Existe um outro índice, o IPCA – Índice Nacional de Preço ao Consumidor
Amplo, também medido pelo IBGE, que apura as mesmas variações de preços,
porém, em comparação à faixa de renda de 1 a 40 salários mínimos.

No Brasil, a inflação é oficialmente apurada com base no IPCA, justamente por
ser mais abrangente, atingindo 90% da população.



ALMEIDA, Ivan. Entenda como é calculado o salário mínimo. Politize!, 03/03/2021.
Disponível em: https://www.politize.com.br/inpc-o-que-e/ Acesso em: 16 out 2021.

Após a leitura do texto, respondam:

O que é o INPC? Por que ele é importante?

https://www.politize.com.br/inpc-o-que-e/


Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos

A Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos (PNCBA) é um levantamento
contínuo dos preços de um conjunto de produtos alimentícios considerados
essenciais. A PNCBA foi implantada em São Paulo em 1959, a partir dos preços
coletados para o cálculo do Índice de Custo de Vida (ICV) e, ao longo dos anos, foi
ampliada para outras capitais. Hoje, é realizada em 17 Unidades da Federação e
permite a comparação de custos dos principais alimentos básicos consumidos
pelos brasileiros.

Os itens básicos pesquisados foram definidos pelo Decreto Lei nº 399, de 30 de
abril de 1938, que regulamentou o salário mínimo no Brasil e está vigente até os
dias atuais. O Decreto determinou que a cesta de alimentos fosse composta por 13
produtos alimentícios em quantidades suficientes para garantir, durante um mês, o
sustento e bem-estar de um trabalhador em idade adulta. Os bens e quantidades
estipuladas foram diferenciados por região, de acordo com os hábitos alimentares
locais.

O banco de dados da PNCBA apresenta os preços médios, o valor do conjunto
dos produtos e a jornada de trabalho que um trabalhador precisa cumprir, em
todas as capitais, para adquirir a cesta. Os dados permitem a todos os segmentos
da sociedade conhecer, estudar e refletir sobre o valor da alimentação básica no
país.

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE).
Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. DIEESE, ago 2021. Disponível em:
https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/analiseCestaBasica202108.html
Acesso em: 16 out 2021.

https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/analiseCestaBasica202108.html


https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/2021/202108cestabasica.pdf

Após a leitura do texto, observe a tabela e responda:

O salário mínimo nacional é suficiente para comprar quantas
cestas básicas?

https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/2021/202108cestabasica.pdf

