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RESUMO 
 
 

Lorenna Soliva dos Santos. MATEMÁTICA FINANCEIRA NO DIA A DIA: Uma Abordagem 
de Vivência. Ano. 2016. Produto Final (Especialização em Docência da Educação Básica na 
Disciplina de Matemática) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 
Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2017. 
 
 
O presente trabalho tratou do uso da Matemática para professores e alunos da Educação de 
Jovens e Adultos e teve como objetivo buscar uma refexão sobre a contextualização do 
cotidiano e os conceitos matemáticos. Inicialmente foi realizada uma pesquisa de cunho 
bibliográfico, em que as contribuições de autores como e D’Ambrosio e Valente 
enriqueceram e teorizaram o assunto. Se fez uso também dos Parâmentros Curriculares 
Nacionais. Em seguida, houve o desenvolvimento e apresentação da parte prática das 
atividades realizadas em campo. Os resultados ajudaram a compreender que é viável e 
interessante para professores e alunos da Modalidade, realizarem atividades em que os 
conceitos e o cotidiano se fundem. Também pode-se observar a importância do professor 
levar o aluno à uma experiência diferenciada com a exploração do conteúdo através de 
simulações dos problemas, ampliando o repertório básico das operações de acréscimos e 
descontos para o desenvolvimento do cálculo mental e escrito, despertando assim, maior 
ineresse pelo assunto por parte do aluno e facilitando o processo de ensino-aprendizagem 
da matemática.  
 
 
Palavras-chave: Matemática, conceito, cotidiano 
 
 

ABSTRACT 

 

Lorenna Soliva dos Santos. FINANCIAL MATHEMATICS IN THE DAY BY DAY: An 

Approach to Living. Year 2016. Final Product (Specialization in Teaching Basic Education in 

the Mathematics Discipline) - Pedro II School, Pro-Rectorate for Graduate Studies, Research, 

Extension and Culture, Rio de Janeiro, 2017. 

 

The present work dealt with the use of Mathematics for teachers and students of the Education 

of Youths and Adults and had as objective to seek a reexamination about the contextualization 

of daily life and mathematical concepts. Initially a bibliographic research was carried out, in 

which the contributions of authors such as D'Ambrosio and Valente enriched and theorized the 

subject. It also made use of the National Curricular Parameters. Then there was the 

development and presentation of the practical part of the activities carried out in the field. The 

results helped to understand that it is feasible and interesting for teachers and students of this 

modality to carry out activities in which concepts and daily life merge. It is also possible to 

observe the importance of the teacher to lead the student to a differentiated experience, with 

the exploration of the contents through simulations of the problems, expanding the basic 

repertoire of the operations of additions and discounts for the development of the mental and 

written calculation, thus arousing greater interest in the subject by the student and facilitating 

the teaching-learning process of mathematics. 

 

 

Keywords: Mathematics, concept, everyday 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Os professores de Matemática, constantemente ouvem, de um ou de outro aluno, 

que “a Matemática é uma matéria que causa medo”; “é uma disciplina difícil de ser 

entendida”; “é muito complicada”; “esta matéria não serve para nada”, “esta aula não é nada 

atrativa”, além de outras afirmações. Para mudar a didática do ensino da Matemática na 

escola tornando-a dinâmica, rica, viva, é preciso mudar antes o conceito que se tem dessa 

disciplina. É preciso reconhecer que ela é fruto do trabalho humano e, como tal, está sujeita 

a erros e acertos. É preciso também reconhecer que ela evolui e se modifica no tempo, em 

função do uso que se faz dela. 

Percebe-se a dificuldade em preparar alunos capazes de solucionar problemas 

ensinando conceitos matemáticos desvinculados da realidade, ou que se mostrem sem 

significado para eles, esperando que saibam como utilizá-los no futuro. Por isso, faz-se 

necessário pensar em tornar o ensino de Matemática uma das formas de preparar os alunos 

para a participação ativa dentro da sociedade. 

O desafio para muitos professores de matemática é mudar a forma de pensar e de 

ensinar, trazendo novas estratégias e práticas nos conteúdos aplicados. Assim, nesse 

contexto de pesquisa, inicialmente de cunho bibliográfico, em seguida como plano de ação 

buscou-se uma abordagem qualitativa sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e os 

conceitos de Matemática Financeira, Juros e Descontos, bem como sua aplicabilidade no 

contexto diário do aluno, em sua rotina, de maneira intrínseca, ao ponto de realizar uma 

conexão saudável do uso da matemática. 

Preparou-se, seguindo essa proposta, uma amostra de atividades realizadas nas 

turmas da fase VIII (9º ano do Ensino Fundamental), na Modalidade EJA - Ensino Noturno, 

em uma escola pública do município de Magé/RJ. As atividades propõem evidências em que 

o conceito matemático se entrelaça de maneira suave e contextualizada na vida dos alunos; 

em sua rotina; nas necessidades básicas de cálculos exigidas em qualquer contexto 

comum; aproximando ao máximo a matemática do cotidiano de qualquer pessoa; 

demonstrando o quanto essa aprendizagem é fundamental para o processo de cidadania.  
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2 OBJETIVOS 

 
 
 

OBJETIVOS GERAIS 

 

Permitir aos alunos a compreenderem a matemática financeira, acréscimos e 

descontos, de forma contextualizada, integrada e relacionada a outros conhecimentos e sua 

aplicação no dia a dia. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Reconhecer as operações financeiras, acréscimos e descontos no contexto diário. 

 Analisar, interpretar, formular e resolver situações – problema, compreendendo 

diferentes significados das operações envolvendo acréscimos e descontos. 

 Ampliar o repertório básico das operações de acréscimos e descontos para o 

desenvolvimento do cálculo mental e escrito. 

 Reconhecer que diferentes situações – problemas podem ser resolvidos por uma 

única operação e de que diferentes operações podem resolver um mesmo problema. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 
 

Os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) apresentam maior interesse em 

aprender coisas, conhecer fatos e aspectos que estão relacionados ao seu dia a dia e/ou 

que os facilitem em seu cotidiano. Essa motivação pode ser aproveitada quando este aluno 

chega à escola, estimulando seu desempenho e interesse pelos conteúdos abordados e 

minimizando a evasão. 

 Na área da matemática, algumas vezes, as dificuldades que começam a se 

manifestar ainda no primeiro seguimento do Ensino Fundamental I, evolui para o sentimento 

de medo ou verdadeiro pânico, depois de penosos sacrifícios para conseguir a tão difícil 

aprovação a cada ano escolar. Neste contexto, por muitas vezes, nos deparamos com 

situações de desinteresse e até a evasão.  

 Na Educação de Jovens e Adultos (EJA), encontramos alunos de diferentes idades, 

classes e histórias de vida, porem o alto índice de reclamações quanto ao ensino de 

matemática vem chamando a atenção, alguns até chegam a relatar que desistiram de 

estudar por conta da disciplina. 

Sem dívida, conhecendo essa realidade, somos levados a concluir que o ensino da 

Matemática, no Brasil, precisa mudar, justificando assim a aplicação desse projeto. 
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4 METODOLOGIA 

 
 

Pretende-se focar o estudo na utilização pratica dos conceitos de acréscimos e 

descontos relacionadas ao cotidiano do aluno, pois estes conteúdos de matemática 

financeira estão em diversas situações relacionada a vida dos alunos, como, pagamentos de 

contas, compras, transações bancárias, tendo assim um aluno que recebe informação que o 

ajudaram a dominar situações encontradas em sua rotina diária. 

A metodologia adotada nesse trabalho iniciou-se com uma abordagem qualitativa 

sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e os conceitos de Matemática Financeira, 

Acréscimos e Descontos, e de sua aplicabilidade no contexto diários dos alunos. Para isso 

foi realizada uma pesquisa em um vasto referencial bibliográfico elaborando a partir desta a 

fundamentação teórica da pesquisa.  

Em um segundo momento foi elaborado o material de acompanhamento e registro 

das atividades para ser aplicado com grupos de alunos durante a exploração dos conteúdos 

abordados. 

Posteriormente esse material foi aplicado na Escolas selecionada sob supervisão 

dos responsáveis por esta pesquisa. 

No final do processo as fichas de trabalho preenchidas pelos alunos foram 

analisadas e foi feita uma reflexão acerca dos resultados para reflexão obtidos. Se os alunos 

que aprenderam o conteúdo utilizando o método de resolução de problemas e dramatização 

do mesmo apresentaram evolução na compreensão do conteúdo. 
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5 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 
 

5.1 A Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

  

 A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é considerada uma modalidade de educação 

básica e é fundamentada por diversas bases legais. Porém, ainda hoje, esta modalidade de 

ensino está passando por constantes transformações em busca de aperfeiçoar sua dinâmica 

e práticas de ensino.  

Desta forma podemos considerar a EJA como um espaço de renovação e 

desenvolvimento de habilidades de saberes adquiridos nas experiências de vida, se 

tornando um agente transformador do aprendizado não formal para o formal dos jovens, 

adultos e idosos que a procuram. 

O público alvo atual da EJA é bem variado, não se encontra mais somente aqueles 

alunos de "meia idade" que desistiram de estudar e agora necessitam retomar, seja por 

causa do trabalho, ou por uma realização pessoal. Há uma transição para uma grande 

“jovialização” da Eja, onde diversos alunos entre 15 e 16 anos, ditos “alunos problemas”  

são encontrados.  Em boa parte por terem sido retidos vários anos seguidos e se 

demonstram deslocados, causando problemas na relação com os outros colegas e com a 

comunidade escolar.  

Essa realidade de exclusão, seja por questões sociais, interacionais ou financeiras,  

apresenta uma diversidade cultural, racial e por que não intelectual, que deve ser trabalhada 

todos os dias, de forma a alcançar os objetivos de aprendizagem sem descartar sua 

realidade. 

 Segundo Documento Base Nacional VI CONFINTEA (2008), a Educação de Jovens 

e adultos, não pode abordar somente o processo de escolarização, e sim a ampliação do 

conhecimento, como parte do cotidiano e da vida dos alunos, pois trata-se de um espaço de 

tensão e aprendizado em diferentes ambientes e vivências, que contribuem para a formação 

de jovens e de adultos como sujeito da história. 

 

“A EJA, como espaço de relações intergeracionais, de diálogo entre 
saberes, de compreensão e de reconhecimento da experiência e da 
sabedoria, tensionadas pelas culturas de jovens, adultos e idosos tem, 
muitas vezes, essas relações tratadas como problemas. As formas de 
expressão conflituam com padrões homogêneos, exigindo acolher a 
discussão de juventudes, do tempo de vida adulta e de velhices, no plural. 
(CONFINTEA, 2008. P.02). 

  

Essa miscigenação sócio cultural e as relações intergeracionais trazem uma grande 

gama de conhecimentos relevantes que podem ser exploradas no processo de ensino 
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aprendizagem, pois na EJA encontra-se uma dificuldade em se conseguir a atenção e 

concentração dos alunos, devido a diversidade cultural e etária de uma mesma classe e em 

educação matemática, e com isso temos que recorrer a diversos recursos para facilitar o 

processo de ensino aprendizagem. “O acesso ao conhecimento, às relações sociais, às 

experiências culturais diversas podem contribuir assim como suporte no desenvolvimento 

singular do aluno como sujeito sócio-cultural, e na elevação de sua auto-estima” (GT 18, 

p.8). 

  
A EJA, historicamente, tem-se caracterizado por tentar articular processos 
de aprendizagem que ocorrem na escola, segundo determinadas regras e 
lógicas do que é saber e conhecer, com processos que acontecem com 
homens e mulheres por toda a vida — em todos os espaços sociais, na 
família, na convivência humana, no mundo do trabalho, nas instituições de 
ensino e pesquisa, em entidades religiosas, na rua, na cidade, no campo, 
nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil, nas 
manifestações culturais, nos ambientes virtuais multimídia etc., 
cotidianamente, e o tempo todo. 
A EJA vem tentando perceber esses processos tão presentes no cotidiano, 
resultantes de estratégias didáticas que possibilitam esses aprendizados. 
São frutos da experiência e da ação inteligente de sujeitos no mundo, 
segundo a ordem de necessidade em relação ao que se quer – ou se 
precisa – aprender. (CONFINTEA, 2008. P.03). 

  

O fracasso na aprendizagem, característico das desigualdades sociais, marca o 

sistema educacional brasileiro há muitas décadas, atingindo sobretudo as classes 

populares. Uma das consequências desse fato é o alto índice de analfabetismo total e 

funcional verificado entre jovens e adultos brasileiros. Repensar os meios de ensino e a 

atualização das práticas dos professores num contexto atual é procurar utilizar todas as 

possibilidades, das mais remotas às mais atuais, no sentido de inovar a forma de ensinar e 

inserir o sujeito cidadão no seu tempo, no seu momento. (GT 18) 

Valente (2002) afirma que, para que o professor seja capaz de integrar a informática 

nas atividades pedagógicas de forma crítica e criativa faz-se necessária uma formação 

especializada. Segundo esse autor, a formação deve atingir quatro pontos fundamentais: (1) 

Propiciar ao professor condições para entender o computador como uma nova maneira de 

representar o conhecimento, provocando um redimensionamento dos conceitos já 

conhecidos, possibilitando a busca e compreensão de novas ideias e valores; (2) Propiciar 

ao professor a vivência de uma experiência que contextualize o conhecimento que ele 

constrói; (3) Prover condições para o professor construir conhecimento sobre as técnicas 

computacionais, entender por que e como integrar o computador em sua prática pedagógica 

e ser capaz de superar barreiras de ordem administrativa e pedagógica; (4) Criar condições 

para que o professor saiba recontextualizar o que foi aprendido e a experiência vivida 

durante a formação para a sua realidade de sala de aula, compatibilizando as necessidades 

de seus alunos e os objetivos pedagógicos que se dispõe a atingir. (GT 18, p.6) 
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5.1.2 A Educação Matemática na EJA 

 

Para D’Ambrosio (1999), em Matemática é impossível discutir práticas educativas 

que se fundam na cultura, em estilos de aprendizagem e nas tradições sem recorrer à 

História, que compreende o registro desses fundamentos: “Desvincular a Matemática das 

outras atividades humanas é um dos maiores erros que se pratica particularmente na 

Educação Matemática” (p. 97). 

 O autor ressalta a importância da conexão da Matemática com outros ramos do 

conhecimento baseando-se no princípio genético e no aprendizado pela re-vivência de como 

um determinado conteúdo foi criado e desenvolvido historicamente e na interação com o dia 

a dia atual do aluno gerando maior interesse destes e uma aprendizagem mais significativa.  

Os professores, precisam tentar levar aos alunos outros artifícios para facilitar a 

compreensão e o aprendizado de certos conteúdos e incentivar a curiosidade e a busca de 

um conhecimento mais profundo dos alunos. 

A “aversão” a matemática parece estar dentro dos alunos. Quantas vezes escuta-se 

falas como:  “por que tenho que estudar matemática? ” E busca-se mostrar para eles um 

pouco da mesma visão de D’Ambrósio:  "Que a matemática está em tudo que nos rodeia", 

tentando assim, trazer o aluno para uma realidade onde não possa viver sem a matemática 

e talvez mostrar-lhe que através dela ele pode desvendar o mundo. Porém, "desmistificar 

essa aura da disciplina" é uma batalha de todos os professores, que como educadores,  

almejam sempre vencer da melhor forma possível. Claro que nem sempre é possível atingir 

esse objetivo em todos os alunos.  

Segundo os PCN’s, um ensino tradicionalista com base em memorização e sem 

relação a realidade do aluno, ou com pouco significado para este, não contribui para o 

desenvolvimento do aprendizado matemático. Quando há um estímulo na construção do 

conhecimento e apresenta-se incentivos para que aluno desenvolva o seu aprendizado, de 

forma autônoma e criativa, contribuindo para uma boa formação dos jovens e adultos 

eficiente.  
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6  RESULTADOS 

 

 Na EJA encontra-se um grande receio dos alunos pelo conteúdo de matemática, 

portanto os professores devem refletir sobre as metodologias e recursos que usam no 

processo de ensino aprendizagem dos alunos, principalmente com o público alvo da EJA 

que muitas vezes chega na sala de aula desmotivado e com baixa auto estima. Assim, 

mostra-se necessário oferecer oportunidades para que os alunos aprendam e assimilem 

melhor o conteúdo da Matemática. 

A partir de uma abordagem centrada no aluno, ao invés de centrada no professor, 

pode-se pensar no uso de estratégias para o ensino da Matemática, considerando o 

conteúdo programático da Matemática sendo abordado de uma forma diferente da 

tradicional de ensino. 

Através da utilização da dramatização e da utilização de situações do cotidiano dos 

alunos, encontra-se um meio de lidar com alguns obstáculos à aprendizagem. 

O uso desta técnica pode facilitar a interação entre o professor e o aluno, oferecendo 

oportunidades de testar inúmeras hipóteses e fazer generalizações dos conteúdos 

abordados, dinamizando o processo de ensino aprendizagem e motivando o aluno a 

pesquisa. 

Assim, atendendo as demandas dos PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) em 

pesquisar abordagens metodológicas para o ensino, e no intuito de tornar o 

desenvolvimento do conteúdo matemático de forma contextualizada, prazerosa e interativa, 

busca-se em um ambiente de descoberta sem perder o foco do rigor científico.    

 

 

6.1  APLICAÇÃO PRÁTICA: 

 

Dentre os diversos conteúdos matemáticos cotidianos, a matemática financeira, 

apresenta uma demanda interessante, principalmente nos conceitos de acréscimos e 

descontos. Esses conteúdos, por serem "comuns" estão mais latentes na vida do aluno da 

EJA. Logo, foi abordado os conteúdos de porcentagem, juros – acréscimos e descontos, 

tendo como proposta o estudo e sua aplicação prática. 

O tema abordado trabalhou conteúdos aplicados na fase VIII da EJA que é referente 

ao 9º ano do ensino fundamental e é de fácil adequação ao meio social e cultural dos 

alunos. 

Através da contextualização dos temas com a realidade dos alunos este trabalho 

teve como objetivo a dinamização do processo de ensino aprendizagem da matemática e da 
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motivação a pesquisa pelo aluno. 
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Nome: Escola Municipal Noêmia Teixeira dos Santos 

Endereço:  Rua Rotary Clube S/N. 

Telefones: (21) 2630-1108 

E-mail: emnoemiateixeirasantos.mage@gmail.com 

PÚBLICO ALVO: 

Este projeto foi aplicado em alunos da FVIII do ensino de Educação de Jovens e 

Adultos da rede de ensino pública municipal no Município de Magé/RJ. 

NUMERO DE ALUNOS:  35 alunos 

PRÉ-REQUISITO: Porcentagem, juros simples, acréscimos e descontos. 

 DURAÇÃO: 12 aulas com duração de 50 minutos cada aula. 

 RECURSOS DIDÁTICOS: Para o desenvolvimento deste trabalho serão utilizadas 

calculadoras, auditório da escola, cartazes, caixas de papelão, computador, impressoras, 

projetor, papel, caneta, textos e vídeos. 

  

6.1.2 – PROPOSTA DE ATIVIDADES 

 

ATIVIDADE 1: Conhecendo os conceitos de porcentagem, acréscimos e descontos. 

 

PLANO DE AULA 

 

Tema: Razão, Porcentagem, acréscimos e descontos 

Conteúdos relacionados: Fração, número decimal, proporção. 

Ano/série: Fase VIII (9º ano /8ª série) 

Tempo previsto: 03 aulas 

Objetivos: Estar apto a trabalhar com porcentagens simples; Identificar situações em 

que o uso da porcentagem é importante; Fazer cálculos usando porcentagens; Usar o fator 

de multiplicação para acréscimos e descontos; Resolver problemas que envolvam 

porcentagem. 

Justificativa: Os alunos da Educação de Jovens e adultos, lidam diariamente com 

situações financeiras das quais se deparam com o conceito de porcentagem e dos cálculos 

que decorrem deste conceito como acréscimos e descontos, tornando este conteúdo de 

estrema importância na prática diária dos alunos. 

Estratégias: Exposição de conteúdos e resolução de problemas relacionado ao 
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cotidiano dos alunos. 

Procedimentos metodológicos: Inicialmente discute-se com os alunos o que é 

porcentagem e como esse conceito se aplica no dia a dia, citando exemplos que estão a 

nossa volta e mostrando a frequência que o símbolo % é visto em jornais, revistas e 

televisão. Pede-se que os alunos citem situações vivenciadas em que esse conceito 

aparece. 

Após esta introdução, apresenta-se os conceitos de porcentagem e suas 

representações (razão centesimal, decimal e de porcentagem (%)) e como se desenvolve o 

cálculo de porcentagem. 

Em seguida propõe-se o desenvolvimento de situações problema relacionado ao 

cotidiano dos alunos. 

Recursos materiais e tecnológicos: Livros didáticos e paradidáticos, jornais, 

revistas, contas de consumo, panfletos e calculadora. 

Avaliação: A avaliação será feita através da interação professor-aluno, no momento 

das discussões e reflexões e também por meio dos problemas resolvidos em classe 

individualmente ou em grupo, trabalhos de leitura e interpretação de tópicos especiais. 

Todas as atividades serão avaliadas levando em conta o interesse, participação, 

organização, responsabilidade, criatividade em todo o processo da realização deste 

trabalho, verificando se as atividades foram concluídas por cada aluno e se os objetivos 

propostos foram alcançados. 

Referências: DANTE, Luiz Roberto. Projeto Teláris: matemática. Ensino fundamental 

2. 7º ano. 2ª Ed. São Paulo: Ática, 2015. 

 

ATIVIDADE 2: Conhecendo os conceitos de Juros simples. 

 

PLANO DE AULA: 

 

Tema: Juros Simples e Composto 

Conteúdos relacionados: Fração, número decimal, porcentagem. 

Ano/série: Fase VIII (9º ano /8ª série) 

Tempo previsto: 03 aulas 

Objetivos: Reconhecer juro como compensação em dinheiro que se recebe ou se 

paga por uma quantia ganha ou devida; Definir claramente os termos capital, taxa e 

montante para facilitar o entendimento do conteúdo dos problemas propostos; Identificar o 

capital, a taxa de juros e o tempo nos exercícios propostos; Resolver problemas envolvendo 

juros simples. 

Justificativa: Ao fazer uma compra, um empréstimo ou uma aplicação, o termo 
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“Juros” se torna presente no cotidiano das pessoas e estas muitas vezes não sabem como 

ele é acrescentado nos valores e como influencia na sua vida financeira, além disso é 

comum a apresentação do mesmo em jornais, revistas, promoções e propagandas. Por isso, 

ter conhecimentos dos juros é uma prática social e uma preparação do aluno para o 

exercício de sua cidadania. 

Estratégias: Exposição de conteúdos e resolução de problemas relacionado ao 

cotidiano dos alunos. 

Procedimentos metodológicos: A aula será iniciada com a definição de juros 

simples e sua aplicabilidade no cotidiano. Ressaltando que o juro é uma importante 

aplicação do cálculo de porcentagens, pois utilizamos este conceito, no nosso dia a dia, 

todas as vezes que vamos comprar algo, fazer um investimento ou até mesmo quando 

estamos com dívidas. Juro é uma compensação, que se paga ou se recebe pela quantia em 

dinheiro que se pede emprestado ou se empresta durante certo tempo. 

Em seguida apresentaremos a fórmula de juros simples, como desenvolve-la e a 

variação na aplicação desta fórmula. Estes conceitos serão exemplificados através de 

problemas relacionados ao cotidiano dos alunos. Também será introduzido o conceito de 

juros composto e a diferença entre ambos. 

Após esta apresentação teórica, exibirei um vídeo (Por que compra parcelada SEM 

juros NÃO existe!), que fala sobre as compras parceladas e a não realidade da compra sem 

juros. 

Para finalizar iremos desenvolver algumas atividades contextualizadas sobre os 

assuntos abordados.   

Recursos materiais e tecnológicos: Livros didáticos e paradidáticos, vídeo, quadro, 

projetor, computador. 

Avaliação: A avaliação será feita através da interação professor-aluno, no momento 

das discussões e reflexões e também por meio dos problemas resolvidos em classe 

individualmente ou em grupo, trabalhos de leitura e interpretação de tópicos especiais. 

Todas as atividades serão avaliadas levando em conta o interesse, participação, 

organização, responsabilidade, criatividade em todo o processo da realização deste 

trabalho, verificando se as atividades foram concluídas por cada aluno e se os objetivos 

propostos foram alcançados. 

Referências: 

DANTE, Luiz Roberto. Projeto Teláris: matemática. Ensino fundamental 2. 7º ano. 2ª 

Ed. São Paulo: Ática, 2015. 

Vídeo: Por que compra parcelada SEM juros NÃO existe! - 

https://www.youtube.com/watch?v=eE6W3YKzTdk 

 



20 

 

ATIVIDADE 3: O uso da calculadora 

Tema: Como usar a calculadora 

Conteúdos relacionados: operações básicas, porcentagem, uso de tecnologias. 

Ano/serie: Fase VIII (9º ano /8ª série) 

Tempo previsto: 03 aulas 

Objetivos: Utilizar a calculadora para desenvolver as atividades de juros e 

porcentagem. Explorar os procedimentos para a verificação de algumas regras e facilitar o 

desenvolvimento dos problemas aplicados. 

Justificativa: As Calculadoras possibilitam ampliar a visão de vários processos em 

que há mecanização de cálculos, na resolução de problemas e percepção de estimativas 

auxiliando os alunos na assimilação de algumas regras de matemática. Os alunos precisam 

aprender a usá-las adequadamente, compreendendo suas potencialidades na realização 

das tarefas. Na matemática financeira este recurso nos ajudam a desenvolver os cálculos de 

uma forma mais dinâmica agilizando o processo.  

Estratégias: Exposição de conteúdo (apostila em anexo) e utilização prática da 

ferramenta (calculadora) através de atividades contextualizadas (em anexo). 

Procedimentos metodológicos: Inicialmente apresentaremos aos alunos, através 

da apostila, a história da calculadora e seu desenvolvimento até os dias de hoje. Após esta 

introdução histórica, apresenta-se a calculadora e suas propriedades (teclas e formas de 

uso) 

Em seguida propõe-se o desenvolvimento de situações problema relacionado ao 

cotidiano dos alunos utilizando o recurso da calculadora. Os problemas aplicados nesta aula 

serão vivenciados na atividade 4. 

Recursos materiais e tecnológicos: Apostila, Calculadoras, papel, caneta, 

atividades contextualizadas. 

Avaliação: A avaliação será feita através da interação professor-aluno, no momento 

das discussões e reflexões e também por meio dos problemas resolvidos em classe 

individualmente ou em grupo, trabalhos de leitura e interpretação de tópicos especiais. 

Todas as atividades serão avaliadas levando em conta o interesse, participação, 

organização, responsabilidade, criatividade em todo o processo da realização deste 

trabalho, verificando se as atividades foram concluídas por cada aluno e se os objetivos 

propostos foram alcançados. 

Referências:  

DANTE, Luiz Roberto. Projeto Teláris: matemática. Ensino fundamental 2. 7º ano. 2ª 

Ed. São Paulo: Ática, 2015. 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/contents/seguranca/GestaoPesquisa/main/file_dmp

/PraticasPedag2009/MT_EF_EM_A.pdf 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/contents/seguranca/GestaoPesquisa/main/file_dmp/PraticasPedag2009/MT_EF_EM_A.pdf
http://www.rededosaber.sp.gov.br/contents/seguranca/GestaoPesquisa/main/file_dmp/PraticasPedag2009/MT_EF_EM_A.pdf
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Apostila – Calculadora Eletrônica -Ed Microlins Brasil Ltda. São José do Rio 

Preto/SP, 2007 

 

ATIVIDADE 4: Vivendo os problemas. 

Tema: Representação prática dos problemas - Vivência 

Conteúdos relacionados: Juros, porcentagem, dramatização. 

Ano/serie: Fase VIII (9º ano /8ª série) 

Tempo previsto: 03 aulas 

Objetivos: Vivenciar os conteúdos aprendidos. 

Justificativa: Em muitos momentos somos questionados por nossos alunos sobre a 

não utilização dos conteúdos aprendido em sala de aula. Esta desvinculação da realidade, 

ou falta significado para eles, nos gera alunos desmotivados e com muita dificuldade de 

assimilação do conteúdo teórico e transposição destes conteúdos para sua vida cotidiana. 

Ao trabalhar a vivência destes problemas através de dramatizações, pretende-se que 

os alunos possam transpor seus conhecimentos do papel para a realidade e assim assimilar 

de forma mais fácil e eficaz todo seu aprendizado. 

Estratégias: Dramatização das atividades resolvidas na aula anterior. 

Procedimentos metodológicos: Serão utilizados os problemas desenvolvidos na 

aula anterior para simular as situações tratadas nele através de dramatização. 

Propõe-se aos alunos que desenvolva a situação problema como se ele estivesse 

vivenciando-a.  Os alunos serão divididos em grupos e cada grupo ficará com um problema 

específico, onde, cada aluno assumirá seu papel e desenvolverá as atividades de acordo 

com os dados descritos.  

Recursos materiais e tecnológicos: atividades contextualizadas (em anexo), 

calculadoras, papel e caneta.  

Avaliação: A avaliação será feita através da interação professor-aluno, no momento 

das discussões e reflexões e observação da atividade desenvolvida. Todas as atividades 

serão avaliadas levando em conta o interesse, participação, organização, responsabilidade, 

criatividade em todo o processo da realização deste trabalho, verificando se as atividades 

foram concluídas por cada aluno e se os objetivos propostos foram alcançados. 

Referências:  

DANTE, Luiz Roberto. Projeto Teláris: matemática. Ensino fundamental 2. 7º ano. 2ª 

Ed. São Paulo: Ática, 2015. 
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6.2  – RESULTADOS E DISCURSÕES 

 

Relato do experimento 

 

O experimento envolveu duas turmas distintas, da fase VIII do Ensino da EJA, uma 

do segundo semestre de 2016 e a outra do primeiro semestre de 2017. O episódio 1 

transcorreu em dois encontros de 3 aulas cada, o episódio 2 e 3 ocuparam 3 aulas cada. 

Todos os encontros ocorreram dentro do turno da noite, no período letivo de novembro de 

2016 e maio de 2017. 

O primeiro encontro ocorreu em sala de aula, com a aplicação do conteúdo 

programático relativo a porcentagem, acréscimos e descontos. Estes conteúdos foram 

trabalhados com aulas expositivas e resolução de atividades. 

No segundo encontro foi abordado o conceito de juros simples, sua aplicabilidade e a 

diferença quanto ao juro composto. Também foi apresentado aos alunos o vídeo - Por que 

compra parcelada SEM juros NÃO existe, falando sobre o conceito de venda sem juros, e 

como isso não é real. 

Já o Terceiro encontro foi realizado no auditório da escola onde foi utilizado a 

projeção e uma apostila com o resumo do conteúdo do uso da calculadora e apresentação 

das atividades propostas, trabalhando a aplicação da utilização da calculadora na resolução 

dos problemas. 

 

 

Figura 1 e 2 : Alunos da fase VIII realizando a atividade 3 

            
Fonte: Autor 
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No último encontro foi realizada a dramatização das situações apresentadas nos 

problemas resolvidos na aula anterior. Neste momento os alunos puderam vivenciar as 

situações apresentadas através de simulação e logo após foi discutido com a turma como foi 

a assimilação do conteúdo e a experiência de uma aula neste modelo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Alunos da fase VIII desenvolvendo a atividade 3 – Uso da calculadora e resolução de problemas 

 

Fonte: Autor 
 

 

 

Figura 4:  Preparação para atividade 4 – mesa 1 

 
Fonte: Autor 
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Figura 5 e 6 : Alunos da fase VIII realizando a simulação da situação 1 

         
Fonte: Autor 

 

Figura 7 e 8 : Alunos da fase VIII realizando a simulação da situação 2 

          

Fonte: Autor 
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 Os encontros foram parcialmente fotografados e o material produzido pelos alunos foi 

coletado e analisado, sendo anotada observações particulares, reflexões sobre as 

intervenções e sobre as interações, comentários e observações, o que caracteriza a 

pesquisa como qualitativa 

Concluiu-se a aplicação do projeto com um debate sobre os temas que poderíamos 

abordar usando o conteúdo aprendido. Foi perguntado aos alunos em quais situações eles 

aplicariam este conteúdo? As respostas foram adequadas a realidades em que vivem, a 

primeira situação citada foi para o cálculo de quanto iriam receber de pensão alimentícia, em 

seguida foi de compra de produtos à vista ou a prazo, pagamento de contas com atraso e 

solicitações de empréstimos. A partir daí foi passado a proposta de vivenciarmos também 

estas situações através das dramatizações. 

 

 

 

Figura 9 e 10 : Alunos da fase VIII realizando a simulação da situação 3 

          

Fonte: Autor 
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7 CONCLUSÃO 

 
 

O ensino da matematica costuma provocar dois sentimentos contraditórios, tanto por 

parte de quem ensina, como por parte de quem aprende: de um lado, a constatação de que 

se trata de uma área de conhecimento importante, de outro, a insatisfação diante dos 

resultados negativos obtidos com muita frequencia em relação à sua aprendizagem.  

A insatisfação revela que há problemas a serem enfrentados, tais como a necessidade 

de rever um ensino centrado em procedimentos mecanicos desprovidos de significados para 

o aluno. Há urgência em reformular objetivos, rever conteúdos e buscar metodologias 

compactáveis com a formação que hoje a sociedade reclama. 

No desenvolver deste projeto pode-se concluir que levar o aluno a uma experiência 

diferenciada com a exploração do conteúdo através de simulações dos problemas, 

despertou maior interesse pelo assunto, facilitando o processo de ensino-aprendizagem. 

No uso de outros recursos didáticos, (Vídeos, calculadoras, Power Point) para o 

desenvolvimento do projeto, pode-se perceber a diversificação de estratégias no ensino, 

trabalhando os conteúdo abordados com maior profundidade, integrando-os a outros temas, 

de uma forma dinâmica e significativa para o aluno. Concluiu-se que  dessa forma, o 

professor poderá ter novas possibilidades para transmitir conteúdos, e os alunos terão maior 

variedade de meios para aprender. 

A avaliação das atividades foi feita por meio de observação da execução das 

mesmas e em debates, onde pude observar e analisar melhor os resultados. 

Enfim, a aplicação desse projeto nos mostrou uma possibilidade de trabalhar a 

matemática de forma diferente, integradora, que permite ao aluno aprender com prazer e 

enriquecer a prática do professor. 
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ANEXOS 

 

Atividade 3: O uso da calculadora 

Apostila – Como utilizar a calculadora. 

O objetivo desta aula é instruí-lo a como utilizar corretamente a calculadora, tornando 

mais eficaz o uso dos recursos disponíveis. 

Calculadora Eletrônica 

1 - A História da Calculadora 

2 - Ábacos Primitivos  

2.1 - Ábacos  

3 - Conhecendo a Calculadora  

4 - Calculadora no Computador  

4.1 - Dicas e Curiosidades  

1.1 - A História da Calculadora 

Esta ferramenta chamada Calculadora é utilizada por muitos todos os dias, mas 

como podemos defini-la? 

Calculadora é a ferramenta que nos possibilita a realização de cálculos numéricos. 

As calculadoras modernas são mais leves e práticas, ao contrário daquelas incorporadas 

nos computadores, mesmo aqueles portáteis. Mas não foi sempre assim. 

A história da calculadora é muito semelhante à do computador. Na década de 40 a 

calculadora nada mais era do que um amontoado de válvulas, que ocupavam grandes salas, 

mas não faziam nada mais do que somar, subtrair, multiplicar e dividir. Ao longo do tempo a 

calculadora passou por várias transformações, tornou-se prática e portátil e, principalmente, 

acessível a todos.  

A calculadora tem uma história interessante que merece ser 

conhecida desde os seus primórdios. O Museu da Calculadora traz 

essa viagem ao tempo, as datas não são precisas, mas nos 

permitem conhecer e assistir à essa evolução. 
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Para que você possa ter noção, a pedra foi o primeiro contato do homem com os 

cálculos, antes mesmo do conceito de números. A palavra Cálculo vem do latim calculu, que 

quer dizer “pedrinha”. 

2 - Ábacos Primitivos 

 

2.1 – Ábacos 

 

                                  

                Saroban - Moderno                                                      Saroban - Japonês 

Leonardo da Vinci (aproximadamente 1500) – Desenvolveu um projeto em que uma 

máquina possuía várias engrenagens que possibilitavam a realização de cálculos. É o 

primeiro registro que se tem conhecimento sobre a máquina de 

calcular. 

John Napier (aproximadamente 1617) – Como matemático, foi o 

inventor do logaritmo e desenvolveu o sistema de multiplicação, 

fazendo o uso de “barrinhas” de madeira, que ficaram 

conhecidas como “Bastões de Napier” ou “Bastões de Neper”. 

 

 
Bastões de Neper 
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Wilhel Schickard (aproximadamente 1623) – Por meio de uma máquina operada por 

manivela, o inventor criou um aparelho que somava e subtraía até 6 dígitos. 

 

William Oughtred (aproximadamente 1638) – Sacerdote inglês que, baseado na criação de 

John Napier, inventou uma tábua de logaritmos, conhecida como Régua de Cálculo. 

 

Pascal de Blaise (aproximadamente 1642) – Pelos registros a primeira máquina de cálculos 

comercializada foi desenvolvida por este francês. Essa máquina possuía mais ou menos 50 

cm por 10 cm por 8 cm, foi feita de metal, com 8 seletores movimentados por estilete. 

 

Gottfried Wilhelm Von Leibniz (aproximadamente 1672) – Dando seqüência ao projeto de 

Pascal de Blaise, a máquina desenvolvida por Leibniz realizava quatro operações. 

 

Jabob Leupold – (aproximadamente 1727) – Leupold, por meio da 

criação de Leibniz, desenvolveu a máquina de calcular circular. 

 

Charles Xavier Thomas de Colmar (aproximadamente 1820) – A 

somadora criada por Thomas de Colmar foi a primeira máquina de 

cálculos produzida em grande escala. Essa máquina ficou conhecida como a “Máquina de 

Thomas”.  

Charles Babbage (aproximadamente 1822) – Segundo alguns livros, a complexa 

calculadora de engrenagem criada por Charles Babage é que deu origem aos 

computadores. 

 

Thomas Fowler (aproximadamente 1838) – Desenvolveu um sistema, inspirado nas tabelas 

de números binários e ternários, facilitando desta forma os cálculos aritméticos. 
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Brunsviga (aproximadamente 1892) – A empresa Grimme, Natalis 

& Company A.G., adquiri as patentes das máquinas Odhner, 

iniciando a fabricação das máquinas Brunsviga, com 

grande aceitação no mercado. 

 

Felt (aproximadamente 1889) – Desenvolve a primeira calculadora com impressão. 

 

H.W. Egli (Madas) (aproximadamente 1913) – Cria-se a máquina que faz quatro operações, 

inspirada nas máquinas Arithometer, a MADAS. Esta máquina utiliza o sistema mecânico 

automático de divisão. 

 

Jay Randolph Monroe (aproximadamente 1912) – Baldwin produziu várias máquinas 

baseadas em seu princípio, porém a operação comercial de grande sucesso só ocorreu 

quando se juntou com Jay, adaptando um teclado cheio lançando as calculadoras 

eletromecânicas. 

 

Curt Herzstark (aproximadamente 1947) – Este austríaco desenvolve 

o projeto Curta, considerado a invenção mais brilhante de todos os 

tempos. Essa criação surgiu durante sua prisão no campo de 

concentração nazista e os líderes pretendiam presentear Hitler com 

esta nova invenção, porém a invenção não foi finalizada durante a sua prisão. Em Abril de 

1947 inicia-se a produção comercial, encerrando-se em meados da década de 70 quando 

não havia mais condições de competir com as calculadoras eletrônicas. 

Atualmente as calculadoras eletrônicas são simples e eficientes, nos permitindo 

resolver diversos problemas matemáticos, inclusive fazendo o uso de recursos de memória 

e raiz quadrada. Em casos de problemas mais complexos é aconselhável o uso de 

calculadoras científicas e até mesmo os computadores. Este nosso curso será específico 
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para estas calculadoras eletrônicas simples, com até 8 dígitos, que se compram até mesmo 

nos camelôs. 

1.3 - Conhecendo a Calculadora 

A calculadora aritmética nos permite a realização de quatro operações básicas, por 

meio das Teclas Numéricas, de Operações, Memória e Limpeza.  

• Teclas Numéricas: Estas teclas são aquelas que ao serem pressionadas aparecem no 

visor da calculadora: 

• Teclas de Operações: As teclas de operação são aquelas que nos permitem realizar 

cálculos de adição, subtração, multiplicação e divisão. Existem calculadoras que nos permite 

realizar o calculo de raiz quadrada e porcentagem: 

• Teclas de Memória: Veja que na sua calculadora temos as teclas MC, MR, M- e M+, ou 

simplesmente M- e M+. A tecla MC limpa a memória da calculadora, por isso é utilizada 

 
Teclas Numéricas 
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sempre antes de novos cálculos. O MR busca os valores armazenados na memória, 

enquanto o M+ soma o valor do visor com o valor armazenado e o M- subtrai o valor do visor 

com o valor armazenado: 

• Teclas de Limpeza: As teclas de limpeza da calculadora são C, CE e AC. A tecla AC limpa 

tudo o que estiver armazenado na calculadora, enquanto a C e a CE limpam o último 

número digitado e quando pressionadas duas vezes limpa tudo o que estiver armazenado. 

Mas atenção, isso dependerá do modelo da calculadora: 

1.4 - Calculadora no Computador 

Os recursos das calculadoras do computador são os mesmos da calculadora eletrônica 

portátil? Para que você tenha conhecimento e utilize perfeitamente a calculadora disponível 

no computador, vamos conhecê-la um pouco mais. Se no seu computador estiver instalado 

o Windows XP, você deverá: 

 

• Clicar no botão “Iniciar”. 

- Programas; 

- Acessórios; 

- Calculadora. 

Para que você possa aplicar os conhecimentos, é necessário configurar para a 

Calculadora Padrão, conforme figura abaixo, para isso vá ao menu Exibir (Alt + X). 

 



35 

 

 

• Tecla Backspace – Apaga os números digitados da direita para a esquerda; 

• Tecla Del – Cancela a última entrada de dados na calculadora, correspondendo à tecla 

CE; 

• Tecla Esc – Cancela todos os dados que foram inseridos na calculadora, correspondendo 

à tecla C; 

• Tecla Shift + 5 – Ativa o cálculo de porcentagens (%); 

• Tecla Shift + 2 – Ativa o cálculo de Raiz Quadrada; 

• Tecla Control + M – Armazena o valor no visor da calculadora; 

• Tecla Control + L – Apaga o conteúdo da memória; 

• Tecla Control + R – Mostra o conteúdo da memória; 

• Tecla Control + P – Armazena na memória o valor exibido no visor. 

 

4.1 - Dicas e Curiosidades 

• Dica n.º 1 – Quanto você precisar digitar zero ponto qualquer número, não tem 

necessidade digitar o número “0” (zero), basta pressionar “.” (ponto) e a seqüência dos 

números. 

Quer fazer o teste? Então digite na calculadora “0.789” e veja o que aparece no visor. 

Agora simplesmente digite “.789” e veja como aparece no visor. Alguma diferença? 

• Dica n.º 2 – Para que você possa compreender essa 2ª dica, pressione na sua calculadora 

a operação “2+2=” e posteriormente pressione seguidamente o sinal de igual “=”, ou seja, 

2+2= = = = . Você perceberá que a calculadora repetirá a última operação. 
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Atividade 4: Vivendo os problemas 

Estas atividades foram utilizadas na atividade 3 com a utilização da calculadora e também 

nas atividades vivenciadas – Dramatização. 

SITUAÇÃO 1: 

 

 A mãe vai em uma loja de eletro comprar um celular de presente de natal para 

seu/sua filho(a). 

Na loja Preço Bom, o celular custa R$ 1234,05 e parcela em até 10 prestações com 

juros de sem juros de 3% ao mês. 

Na loja Sua Chance, o celular custa R$ 1349,91 e parcela em até 10 prestações com 

juros de 2% ao mês. 

a) Em qual das duas lojas seria mais vantajoso comprar o celular? 

b) Se a compra for a vista a loja Preço Bom lhe da 10% de desconto e a loja Sua 

Chance lhe da 15% de desconto. Em qual você compraria a vista? 

SITUAÇÃO 2: 

 

 A mensalidade da TV a cabo Gato Net é de R$75,30 e vence no dia 10 do corrido 

mês. Na correria do trabalho você esqueceu de pagar na data de vencimento e quando se 

dirigiu a lotérica no dia 15 (do mês corrido) para pagar, o caixa informou que sofreria um 
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acréscimo de 3 % ao dia de atraso. Quanto você pagou na conta após este acréscimo? 

 

 

SITUAÇÃO 3: 

 

 

Um jovem tem o sonho de comprar uma moto, em janeiro de 2016, para comprar sua 

moto, fez um financiamento onde deve pagar o valor de R$153,10 no dia 15 de fevereiro. Se 

o pagamento for feito com antecedência, o receberá um desconto de 2% ao dia sobre o 

valor da prestação. Supondo que a prestação seja paga no dia 01 de fevereiro de 2016, de 

quanto será o desconto? 



38 

 

 

 

SITUAÇÃO 4: 

  

 

 Um cliente abre uma conta poupança e aplica R$ 200,00. Esta poupança recebe 

juros de 0,5% ao mês. Após 5 meses quanto ele terá conseguido poupar? 
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