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Plano de aula

Plano de aula: Planejar os gastos da escola – Compreendendo o funcionamento da

instituição

Assuntos relacionados: Ensino remoto Educação empreendedora

Por: Fabio Menezes.

Habilidades BNCC

(EF07MA36) Planejar e realizar pesquisa envolvendo tema da realidade social, identi�cando a necessidade de ser

censitária ou de usar amostra, e interpretar os dados para comunicá-los por meio de relatório escrito, tabelas e

grá�cos, com o apoio de planilhas eletrônicas.

Objetos de conhecimento

Cálculo de porcentagem utilizando a calculadora.

Comparações entre valores relativos, percentuais e absolutos.

Dados em planilhas.

Planejamento �nanceiro.

Objetivos de aprendizado

 Identi�car quais gastos necessários ao funcionamento de uma escola são gerenciados pela equipe gestora.

 Argumentar acerca das decisões sobre o uso de verbas públicas destinadas ao funcionamento de uma escola

pública com foco no planejamento dos gastos.

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

10. Responsabilidade e cidadania

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 de 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.

https://planosdeaula.novaescola.org.br/
https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/7ano/matematica/planejar-os-gastos-da-escola--compreendendo-o-funcionamento-da-instituicao/6509
http://localhost:3000/ensino-remoto/fundamental/7ano/matematica
http://localhost:3000/fundamental/7ano/matematica/planejar-os-gastos-da-escola--compreendendo-o-funcionamento-da-instituicao/6509


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 o objetivo de 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

Para esta aula, é necessário o conhecimento do professor sobre o que está sob responsabilidade da equipe gestora da

escola de sua localidade em termos de verbas. Deve-se pesquisar, ainda, o que são bens de consumo permanentes,

serviços estruturais e pequenos reparos. Também se faz necessário que os estudantes conheçam grá�cos e planilhas e os

procedimentos aritméticos e signi�cados de números não inteiros �nitos como resultados de uma fração com

denominadores sendo potências de 10. Eles também precisam compreender a porcentagem enquanto partes de um todo.

Isto é, a noção de que 100% representa 100 partes de 100 ou um todo – um inteiro, bem como 10% ser 10/100 ou 0,1. Além

disso, ter familiaridade com a calculadora é imprescindível. Lembre-se de que para aprender com um recurso é preciso

ter aprendido o recurso antes.

Neste plano, serão utilizadas abordagens metodológicas de aprendizagem baseadas em problemas, storytellying,

autoavaliação pelo quadro SQA (Sei, Quero saber, Aprendi). Para se apropriar de tais abordagens, leia os artigos

disponíveis na seção Para se aprofundar.

Para se aprofundar

É possível ler sobre aprendizagem baseada em problemas acessando: “Entenda o que é a aprendizagem baseada

em problemas”. Disponível em:

https://escolasdisruptivas.com.br/metodologias-inovadoras/entenda-o-que-e-a-aprendizagem-baseada-em-

problemas/. Acesso em: 15 nov. 2021.

É possível ler mais sobre storytellying acessando: “Descubra o que é storytelling e como usar para captar alunos”.

Disponível em: https://escolasdisruptivas.com.br/metodologias-inovadoras/o-que-e-storytelling/. Acesso em: 15 nov.

2021.

É possível ler sobre autoavaliação SQA acessando: “Quadro de Investigação SQA (Sabe, Quero Saber, Aprendi)”.

Disponível em: http://educacaosemea.blogspot.com/2016/06/quadro-de-investigacao-sqa-sabe-quero.html. Acesso em:

15 nov. 2021.

“Construindo uma planilha K-W-L / S-Q-A”. Disponível em: https://nova-escola-

producao.s3.amazonaws.com/NWrs8gvWK5D9JpDZn28cSdetsvFUQuD7b9EthWSruGdaApCgB8wP6dJdeHWQ/resolucao-

da-atividade-contexto-questao-disparadora-e-sistematizacao-cie6-10tu02.pdf. Acesso em: 15 nov. 2021.

É possível ler sobre o uso da calculadora, acessando:

“Como calcular porcentagens com calculadora”. Disponível em: https://escolakids.uol.com.br/matematica/como-

calcular-porcentagens-com-calculadora.htm. Acesso em: 15 nov. 2021.

e

“Como calcular porcentagem na calculadora comum - simples e rápido”. Disponível em:

https://www.youtube.com/watch?v=mEGqY2FuEX8. Acesso em: 15 nov. 2021.

Para saber mais sobre como trabalhar em grupo, indicamos o livro: Planejando o trabalho em grupo, de Elisabeth G.

Cohen e Rachel A. Lotan.

Orientações iniciais para o professor

Tempo sugerido:

50 minutos de aula.

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

https://escolasdisruptivas.com.br/metodologias-inovadoras/entenda-o-que-e-a-aprendizagem-baseada-em-problemas/
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https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/NWrs8gvWK5D9JpDZn28cSdetsvFUQuD7b9EthWSruGdaApCgB8wP6dJdeHWQ/resolucao-da-atividade-contexto-questao-disparadora-e-sistematizacao-cie6-10tu02.pdf
https://escolakids.uol.com.br/matematica/como-calcular-porcentagens-com-calculadora.htm
https://www.youtube.com/watch?v%3DmEGqY2FuEX8


- Calculadora.

- Lápis.

- Borracha

- Papel com ou sem pauta.

- Computador com internet para uma pesquisa de preços ou apenas para a projeção.

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

adaptados para a prática.  

Contexto

Tempo sugerido: 7 minutos.

Orientações

Num primeiro momento desta etapa da aula, sugerimos uma “tempestade” de questionamentos sobre o funcionamento de

uma escola, como uma série de problemáticas a serem enfrentadas para haver um mínimo de qualidade do trabalho

pedagógico no atendimento à comunidade escolar. No segundo momento desta etapa, a intenção é fazer uma

confrontação entre o que já se sabe, até mesmo como senso comum, sobre o uso de dinheiro público nas escolas e as

determinações e possibilidades legais. Dessa forma, procure se informar sobre o tipo e a quantidade de verba que está

sob responsabilidade da equipe gestora de sua localidade antes dessa aula.

O que propor?

1ª etapa - Faça as seguintes perguntas aos estudantes:

Para uma escola funcionar, o que é preciso?

Espera-se respostas que envolvam gente, objetos e serviços.

Será que é possível ter aulas sem água, luz ou sem o sistema de esgoto funcionando?

Espera-se que as respostas sejam guiadas pelo conforto e pelas condições sanitárias mínimas.

Ter materiais, como carteiras, armários, computadores, papéis, copiadoras na escola é importante?

Espera-se que as respostas sejam guiadas pelo conforto e pelas melhores condições de aprendizagem.

De onde vem o dinheiro para cumprir com todas as ações necessárias ao funcionamento da escola?

Espera-se respostas que envolvam os tributos em geral: impostos, taxas e contribuições de melhoria.

Quem é que determina onde cada verba pode e deve ser usada?

Espera-se respostas que envolvam desde a direção até políticos.

2ª etapa - Anote as respostas no quadro SQA, que pode ser projetado ou feito no quadro, na seção S-Sei, e faça uma

mediação no intuito de perceberem que algumas coisas não dizem respeito à equipe gestora diretamente, como: água, luz

e esgoto, bem como obras ligadas à estrutura da escola. Contudo, é preciso informar-lhes que as verbas que dizem

respeito à equipe gestora podem e devem ter a participação efetiva de toda a comunidade escolar nas decisões de uso, o

que inclui os estudantes.

Caso julgue pertinente, utilize o template do QUADRO SQA disponível nos materiais complementares deste plano.

Problematização

Tempo sugerido: 30 minutos.

Orientações

Inspirado nas metodologias storytellying e aprendizagem baseada em problemas, a intenção é fazer um planejamento de

uso da verba escolar, pautado na necessidade e nas condições de investimento expostas na história.



O que faremos aqui é mais uma etapa para construir um pensamento sobre planejamento �nanceiro, dessa vez, no

contexto escolar. Por isso, é importante se inteirar dos valores e das questões legais que envolvem as verbas

administradas diretamente na escola.

O que propor?

Conte uma história �ctícia que use dados próximos de sua realidade ou mesmo uma história real local, cujos dados reais

possam ser usados. A nossa proposta, por exemplo, tem dados aproximados usados na prefeitura do município do Rio de

Janeiro:

“A equipe gestora da Escola Municipal Paulo Freire reuniu-se com o Conselho Escolar/Comunidade/Associação de Pais e

Mestres para elencar prioridades e possibilidades de gastos da verba que chegou à escola, estando na reunião os

representantes dos segmentos (professor, funcionário, responsável e aluno). A equipe gestora explicou que os gastos com

energia, água, alimentação, internet e telefone são custeados diretamente pela Secretaria de Educação e não devem ser

contemplados no planejamento de gastos daquela verba destinada à escola. E, vale ressaltar que, previamente, cada

representante fez uma breve reunião com seu próprio segmento para levantamento das suas prioridades. Na reunião, foi

mostrado que o valor disponibilizado para a escola era de R$ 14.000,00 para o próximo ano letivo, sendo que receberiam

em duas parcelas de R$ 7.000,00, uma em janeiro e outra em julho. Deste valor, 20% deve ser utilizado para gastos com

bens de consumo, 30% com bens permanentes, 30% com serviços de manutenção que não envolvem estrutura predial, e

20% com serviços em geral. Sobre o uso da verba em aquisição de bens permanentes, o representante dos alunos levou a

reivindicação sobre a necessidade da troca do projetor, pois ele apresenta o defeito de projetar imagens embaçadas e já

foi veri�cado que não é um problema do usuário, mas do próprio aparelho. Já o representante dos responsáveis acenou

para a possibilidade da compra de notebooks que possam �car disponíveis na sala de leitura (ou biblioteca) para atender

as famílias que não têm acesso nem ao equipamento, nem à internet.”

Caso pre�ra, segue o texto do estudo de caso descrito acima para que você imprimi-lo e entregá-lo aos grupos. Ou,

também, projetá-lo.

Agora, um problema deve ser evidenciado:

Qual objeto deve ser comprado com a verba destinada a bens permanentes? Se houver verba para que ambos possam ser

adquiridos, qual deles deve ser adquirido primeiro?

A partir da de�nição do problema é a hora de discutir como se pode resolvê-lo. Forme grupos de, no máximo, quatro

estudantes. Mas, explique a divisão dos papéis operacionais dentro de cada grupo:

Cada grupo deve determinar a função de cada integrante, utilizando como critério a ordem alfabética:

Repórter fará o registro e a socialização.

Facilitador será responsável por garantir que todos entenderam os registros e, se necessário, esclarecer as dúvidas

com o professor.

Harmonizador deverá garantir a harmonia e a participação de todos.

Controlador do tempo será responsável por garantir que o grupo realizará toda a tarefa.

Observação: caso os grupos sejam compostos por três integrantes, o último na ordem alfabética deve acumular as funções

de harmonizador e controlador do tempo. Explique que é importante que todos os membros do grupo contribuam com o

desenvolvimento da atividade proposta.

Você deve anotar no quadro SQA, na seção Q-Quero saber, as respostas dos estudantes sobre o que se quer saber:

possibilidades �nanceiras e necessidades da aquisição do bem; sendo necessário levá-los a elaborar essas respostas,

tendo como estratégias para resolver o problema:

http://cdn.novaescola.org.br/planosdeaula/content/TCT7_04UNI01-1qmSqOAL67ukaMbfAf1XcHgfuXwrUpRZG.pdf
http://cdn.novaescola.org.br/planosdeaula/content/TCT7_04UNI01-12hvaFCzIeJlZtnEqQM8kCN1a0wkl4JWY.pdf


Estimular que os estudantes calculem os valores que podem ser usados nessas compras e de�nam a época da

compra, se será no primeiro ou segundo semestre. Você pode utilizar um modelo de planilha como esse como apoio.

Estimular a pesquisa qualitativa e de preços dos objetos.

Estimular o pensamento e a re�exão no caso de sobrar ou faltar verba.

Obs.: Não se esqueça de consultar a seção Para se aprofundar e rever essas práticas com a calculadora.

Aqui, espera-se que,  para pensarem nas possibilidades �nanceiras, calculem 30% de 14 000 e depois dividam o resultado

por 2, ou ainda calculem 30% de 7 000.  Só então peça-lhes para comparar com os preços dos objetos pesquisados e,

depois,completar a seção Q da tabela SQA. Essa proposta é uma ótima oportunidade também de rever cálculos

aritméticos básicos de divisão e multiplicação, e o uso de calculadoras para calcular a porcentagem.

Sugestões de adequação

No contexto da falta de computadores e internet na escola, escolha uma mediação que considere sua pesquisa sobre o

que são bens de consumo e permanentes, serviços estruturais e pequenos reparos. Neste plano, as propostas de

atividades podem ser usadas em qualquer contexto, com ou sem outras tecnologias digitais.

Sistematização

Tempo sugerido: 8 minutos.

Orientações

Aqui, a intenção é reconhecer se e o que aprenderam da importância de um bom planejamento para o equilíbrio �nanceiro

de uma instituição de ensino.

O que propor?

Completar o SQA no espaço A-Aprendi sobre o planejamento das verbas escolares. Questione-os: Será que chega dinheiro

su�ciente para todas as necessidades da escola? Será que se pode fazer ou comprar qualquer coisa com todo o dinheiro

que chega às escolas? Como se fez a escolha? Como a Matemática ajudou nessa decisão?

Espera-se que respondam sobre questões legais - que não se pode fazer qualquer coisa com as verbas - e sobre planejar

a partir das necessidades locais e das possibilidades �nanceiras.

O que aprendemos?

Tempo sugerido: 5 minutos.

Orientações

A proposta é produzir um texto de planejamento de uso da verba para adquirir um bem permanente para a escola. Saiba

que uma aula de Matemática que se propõe a produzir um texto não é comum, por isso, podem aparecer muitas dúvidas

sobre o quê e como escrever o texto com tais orientações.

A intenção nesta etapa é sistematizar vários tipos de recursos �nanceiros destinados ao funcionamento básico de uma

escola, como energia, água, alimentação e sistema de esgoto. Mas existem outros fatores que oneram uma escola e

permitem o seu funcionamento e são de controle da própria escola. Assim, propomos uma análise de outros fatores que

in�uenciam o orçamento de uma instituição de ensino.

O que propor?

http://cdn.novaescola.org.br/planosdeaula/content/TCT7_04UNI01-17WQ1V5HsaOA16S5a51JV8_ByFVgy1fGQ.pdf


Aproveite os dados da etapa de Problematização e proponha a confecção de um parágrafo com um plano de gasto para a

verba destinada à aquisição de um bem permanente. Como não é comum em aulas de Matemática a produção de texto,

sugerimos esse modelo.

Ensino remoto

Esta aula pode ser aplicada no contexto remoto de aulas síncronas com a mesma estrutura. Para um contexto remoto

assíncrono, pode-se fazer uma adaptação para o uso da sequência didática a ser seguida e pode ser feita como uma

apresentação de slides e os resultados sendo enviados pelo canal institucional conveniente, servindo também para um

feedback sobre as aprendizagens.

1º - Considerando a parte do Contexto, indique o que se pode ou não fazer com a verba que chega diretamente à escola.

2º -  Encaminhe aos estudantes a história completa, incluindo a de�nição da problemática da seção Problematização, e

peça-lhes para fazer as pesquisas de preço e dar as respostas das perguntas por vídeos, imagens ou explicações escritas.

3º - Ofereça o modelo de texto que consta na seção Sistematização. Peça as respostas por vídeos, imagens ou explicações

escritas.

4º - Faça a pergunta �nal do SQA que consta na seção Aprendizagem. Peça as respostas por vídeos, imagens ou

explicações escritas.

No caso de aulas remotas, pode-se compartilhar as respostas e os feedbacks em horários e plataformas combinadas

institucionalmente.

Sobre o plano

Este plano de atividade foi elaborado pelo time de autores NOVA ESCOLA.

Autor: Fabio Menezes

Mentor: Cíntia Diógenes

Especialista da área: Fernando Barnabé

http://cdn.novaescola.org.br/planosdeaula/content/TCT7_04UNI01-1SD-rXLJUF_XtnI8uzzWx6-Na7mo17QQU.pdf


Título da texto:
[Modelos de parágrafos]

Texto:
[Nós da turma ____, após realizarmos um debate acerca das necessidades
da nossa escola e uma pesquisa de preços, calculamos ser possível adquirir
os dois objetos. Porém, decidimos que a prioridade é a aquisição do
______________, pois entendemos que ele será mais importante para o
andamento das aulas.

Ou

Nós da turma ____, após realizarmos um debate acerca das necessidades
da nossa escola e uma pesquisa de preços, calculamos que não é possível
adquirir os dois objetos. Dessa forma, decidimos que a prioridade é a
aquisição do ______________ nesse momento, pois entendemos que ele
será mais importante para o andamento das aulas.

A complementação desse pequeno texto deve constar as estratégias e
explicações sobre os cálculos, ajudando ao leitor a entender a opção pela
melhor escolha.]
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Pesquisa de preços de projetores Preços Pesquisa de preços de notebooks Preços

Loja A Loja A

Loja B Loja B

Loja C Loja C

Verba anual: 14000 Verba semestral: 7000
Para bens de consumo, 20% R$ 2.800,00 Para bens de consumo, 20% R$ 1.400,00
Para bens permanentes, 30% R$ 4.200,00 Para bens permanentes, 30% R$ 2.100,00
Para manutenção, 30% R$ 4.200,00 Para manutenção, 30% R$ 2.100,00



QUADRO “SQA” – O que Sei?/O que devo e Quero saber?/O que Aprendi?

Tema S-Sei Q-Quero saber A-Aprendi

“Qual objeto deve ser comprado
com a verba destinada a bens
permanentes? Se houver verba
para que ambos possam ser

adquiridos, qual deles deve ser
adquirido primeiro?”



Título da texto:
[Estudo de caso]

Texto:
[A equipe gestora da Escola Municipal Paulo Freire reuniu-se com o
Conselho Escolar/Comunidade/Associação de Pais e Mestres para elencar
prioridades e possibilidades de gastos da verba que chegou à escola,
estando na reunião os representantes dos segmentos (professor,
funcionário, responsável e aluno). A equipe gestora explicou que os gastos
com energia, água, alimentação, internet e telefone são custeadas
diretamente pela Secretaria de Educação e não devem ser contempladas no
planejamento de gastos daquela verba destinada à escola. E, vale ressaltar
que, previamente, cada representante fez uma breve reunião com seu
próprio segmento para levantamento das suas prioridades. Na reunião, foi
mostrado que o valor disponibilizado para a escola era de R$ 14.000,00 para
o próximo ano letivo, sendo que receberiam em duas parcelas de R$
7.000,00, uma em janeiro e a outra em julho. Deste valor, 20% deve ser
utilizado para gastos com bens de consumo, 30% com bens permanentes,
30% com serviços de manutenção que não envolvem estrutura predial e
20% para serviços em geral. Sobre o uso da verba em aquisição de bens
permanentes, o representante dos alunos levou a reivindicação sobre
necessidade da troca do projetor, pois ele apresenta o defeito de projetar
imagens embaçadas e, já foi verificado que não é um problema do usuário,
mas do próprio aparelho. Já o representante dos responsáveis, acenou para
a possibilidade da compra de notebooks que possam ficar disponíveis na
sala de leitura (ou biblioteca) para atender as famílias que não têm acesso
nem ao equipamento, nem à internet.]
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