
Acesse o plano através desse link:

https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/multianos/matematica/o-que-pensar-no-momento-de-montar-um-negocio/6517

Plano de aula

Plano de aula: O que pensar no momento de montar um negócio?

Assuntos relacionados: Ensino remoto Educação empreendedora

Por: Fabio Menezes.

Habilidades BNCC

(EF09MA22) Escolher e construir o grá�co mais adequado (colunas, setores, linhas), com ou sem uso de planilhas eletrônicas, para apresentar um

determinado conjunto de dados, destacando aspectos como as medidas de tendência central.

Objetos de conhecimento

Cálculo de porcentagem utilizando a calculadora.

Comparações entre valores relativos, percentuais e absolutos.

Dados em planilhas.

Planejamento �nanceiro.

Objetivos de aprendizado

Utilizar as medidas de tendência central e porcentagem para a montagem de um negócio.

Produzir um texto sobre análise de dados matemáticos para o planejamento de um empreendimento.

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 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

Para essa aula, é necessário ao professor o conhecimento sobre as competências empreendedoras e de como se pode empreender (veja a seção Para se

aprofundar). Deve-se pesquisar sobre características e necessidades do local onde a escola está inserida para saber se é viável oferecer algum

comércio, serviço ou a produção de algum produto.

É necessário que os estudantes tenham, antecipadamente, aulas sobre as medidas de tendências centrais, como média, moda e mediana. Também se

faz necessário que conheçam grá�cos e planilhas, os procedimentos aritméticos e signi�cados de números não-inteiros �nitos como resultados de uma

fração com denominadores sendo potências de 10, bem como a porcentagem enquanto partes de um todo (isto é, a noção de que 100% representa 100

partes de 100, ou um todo, bem como 10% equivale a 10/100, ou 0,1). Além disso, a ambientação com o recurso “calculadora” é imprescindível. Lembre-se

de que para aprender com um recurso é preciso ter aprendido o recurso antes.

Neste plano será necessária uma revisão sobre o uso de calculadoras em cálculos percentuais e das medidas de tendência central. Você pode se

inteirar melhor pelos links da seção Para se aprofundar.

https://planosdeaula.novaescola.org.br/
https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/multianos/matematica/o-que-pensar-no-momento-de-montar-um-negocio/6517
http://localhost:3000/ensino-remoto/fundamental/multianos/matematica
http://localhost:3000/fundamental/multianos/matematica/o-que-pensar-no-momento-de-montar-um-negocio/6517


Para se aprofundar

Para saber mais sobre empreender, acesse:

Riscos de abrir uma empresa. Disponível em: https://conube.com.br/blog/riscos-de-abrir-uma-empresa/. Acesso em 15 Nov. 2021.

Quero abrir um negócio! Por onde devo começar? Disponível em: https://conube.com.br/blog/abrir-um-negocio/. Acesso em 15 Nov. 2021.

Passo a passo para abrir um negócio. Disponível em: https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/pr/artigos/passo-a-passo-para-abrir-

um-negocio,29d7f5190e08d510VgnVCM1000004c00210aRCRD Acesso em 15 Nov. 2021.

Para saber mais sobre planilha digital, acesse:

 Como usar o Google Planilhas. Disponível em: https://support.google.com/docs/answer/6000292?hl=pt-BR&co=GENIE.Platform%3DDesktop.

Acesso em 15 Nov. 2021.

5 Dicas e truques do Planilhas Google que você precisa saber! Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=16xckle0Vus 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.

Como calcular porcentagem na calculadora comum - Simples e Rápido. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mEGqY2FuEX8.

Acesso em 15 Nov. 2021.

É possível trabalhar medidas de tendência central, acessando:

https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/8ano/matematica/sequencia/medidas-de-tendencia-central/1028. Acesso em 05 Dez. 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

Calculadora.

Folhas de papel com ou sem pauta.

Computador com acesso à internet para uma pesquisa de preço, se possível.

Atividade 1 impressa (uma para cada grupo).

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

Contexto

Tempo sugerido

5 minutos.

Orientações

Divida a turma em grupos com, no máximo, cinco integrantes, já no início da aula. Nessa etapa, a intenção é mobilizar as percepções dos estudantes

acerca de suas interpretações sobre o que é importante fazer ao abrir um negócio. E também fazer a turma relembrar das possibilidades das medidas

de tendência central, que devem ter sido pauta de aulas imediatamente anteriores a esta.

O que propor?

Comece a aula apresentando o vídeo “Como elaborar um plano de negócio” para os estudantes:

https://www.youtube.com/embed/V3u2Tu6t1UU

Peça que cada grupo fale ações importantes a serem realizadas para montar um negócio, conforme as informações trazidas no vídeo. À medida que os

estudantes apontem essas ações, anote-as numa tabela que pode ser desenhada num quadro, como:

PLANO DE NEGÓCIO

Espera-se que os estudantes tenham atenção especial às ações de pesquisa e estudo sobre o negócio.

Pergunte:

Para analisar as características de um público, que medidas ou ferramentas matemáticas podemos usar?

Espera-se que os estudantes relembrem das principais medidas de tendência central: média, moda e mediana.

Problematização

https://conube.com.br/blog/riscos-de-abrir-uma-empresa/
https://conube.com.br/blog/abrir-um-negocio/
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/pr/artigos/passo-a-passo-para-abrir-um-negocio,29d7f5190e08d510VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://support.google.com/docs/answer/6000292?hl%3Dpt-BR%26co%3DGENIE.Platform%253DDesktop
https://www.youtube.com/watch?v%3D16xckle0Vus
https://escolakids.uol.com.br/matematica/como-calcular-porcentagens-com-calculadora.htm
https://www.youtube.com/watch?v%3DmEGqY2FuEX8
https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/8ano/matematica/sequencia/medidas-de-tendencia-central/1028
https://cdn.novaescola.org.br/planosdeaula/content/TCT89_02UNI01-1rirGR68TZKj6dE6TvTGgzoobWenFRqIL.pdf
https://www.youtube.com/embed/V3u2Tu6t1UU


Tempo sugerido

30 minutos.

Orientações

Esta aula se propõe a estudar aspectos da abertura de um negócio próprio. Neste sentido, propomos um estudo que considere as medidas de tendência

central e porcentagem como nossas ferramentas matemáticas de análise.

O que propor?

Diga que a turma recebeu o desa�o de fazer um plano de negócios de uma empresa de alimentos (salgados) para atender estudantes de uma escola de

ensino fundamental (anos �nais). Nesta primeira etapa, a missão será reconhecer a clientela e algumas preferências. Para isso, entregue aos estudantes a

Atividade 1 e solicite que eles leiam as informações presentes na atividade e respondam aos questionamentos. Ao terminarem, organize para que um

representante de cada grupo possa compartilhar as respostas e suas justi�cativas, se possível, escrevendo-as no quadro — você pode ajudar a escrever.

Espera-se que os estudantes identi�quem a moda como a melhor medida de tendência central para esta pesquisa. Ainda que se possa calcular a média

de idade dos entrevistados, a moda dá ideia de maioria e, para um negócio, isso pode ser mais importante. Em sua maioria são variáveis qualitativas e a

mediana e a média podem ser calculadas, no geral, a partir de variáveis quantitativas. Não se consegue ordenar as escolhas nem medir preferências

para identi�carmos o elemento central da nossa classi�cação ou poder aproximar um valor médio, assim �ca inviável calcular a mediana e a média.

Por exemplo: se há 60% de pessoas que preferem a cor azul, a moda é o azul, pois con�gura a maioria das escolhas.

Sistematização

Tempo sugerido

10 minutos.

Orientações

Aqui é o momento de fazermos a análise dos dados coletados e criarmos um pequeno parágrafo sobre o público que a empresa irá atender.

O que propor?

Com esses dados, peça para os grupos construírem um pequeno parágrafo analisando o per�l de sua clientela. Nesse parágrafo, deve constar o que se

identi�cou como características gerais, alguns comportamentos mais frequentes, o que faria uma pessoa comprar o produto e se os clientes estão longe

ou perto da escola.

Pode organizar assim: (exemplo)

Per�l dos clientes

Majoritariamente, o público é de meninas e adolescentes na faixa dos 13 anos.

Interesses e prioridades que os levam a comprar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Onde estão os clientes?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E depois peça um parágrafo único com tais informações, como forma de analisar seu público.

O que aprendemos?

Tempo sugerido

5 minutos.

Orientações

Nesta etapa, a intenção é saber se conseguiram perceber como a Matemática contribui para a análise de abertura de um negócio, ajudando a interpretar

os aspectos necessários à abertura e gestão de um negócio.

O que propor?

Fomente uma pequena re�exão, pedindo que construam um resumo a partir das respostas às seguintes perguntas:

- É possível abrir um negócio sem saber sobre o público que se quer atender?

- Que ferramentas matemáticas podem ajudar a fazer análise desse público? (Espera-se como resposta: às medidas de tendência central e

porcentagem.)

O registro de resposta a essas perguntas, que os estudantes realizarão, servirá de evidência de suas aprendizagens.

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 de uma sequência didática a ser seguida com a mesma dinâmica da metodologia de sala de aula invertida e os resultados sendo

enviados pelo canal institucional conveniente, servindo para um feedback sobre as aprendizagens.

Envie o link do vídeo https://www.youtube.com/watch?v=V3u2Tu6t1UU proposto na seção Contexto e a proposta da Atividade 1, e peça que

elaborem as respostas às perguntas por escrito ou mesmo em vídeo.

Faça a pergunta que consta na seção Sistematização e peça as respostas na forma de imagens ou explicações escritas.

Faça a pergunta que consta na seção Aprendizagem e peça as respostas por escrito.

https://www.youtube.com/watch?v%3DV3u2Tu6t1UU


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



Título da atividade:
[O que pensar no momento de montar e gerir um negócio?]

Atividade:
[Se você prestou bem a atenção no vídeo, percebeu que uma das coisas
importantes que deve estar na tabela para se pensar ao abrir e gerir um
negócio é pesquisar o perfil de seus clientes.
Aqui, a intenção é abrir uma empresa de alimentos – salgados - para
estudantes de uma escola de ensino fundamental (anos finais).

Dessa forma, para melhor atender e ter alguma possibilidade de sucesso,
foi feita uma pesquisa com 125 estudantes dessa escola. Os dados foram
sobre a faixa etária (idade); o número de meninos e meninas; se tem algum
produto com mais importância; e o que levaria a comprar um produto ou
fazer uso de um serviço (se é o preço, a qualidade, a marca, o atendimento,
o prazo de entrega ou formas de pagamento).
E os seguintes gráficos foram produzidos:
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Para fazer a análise, você precisa responder primeiro:
1) Qual é a melhor medida de tendência central a ser usada para

analisar esses dados? Justifique.
2) Como se pode saber o número de pessoas que responderam que

preferem beber refrigerantes?]
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