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Resumo 

 

A educação formal, de responsabilidade da escola, deve ser capaz de preparar a pessoa para 

viver e conviver em sociedade a partir dos conhecimentos que adquiriu ao longo da sua 

trajetória estudantil. Acreditando na importância de se pensar em como nossos alunos estão 

aprendendo e em como os conceitos ensinados em sala de aula são apreendidos e podem 

contribuir para formar uma rede de aprendizados importantes e utilizáveis, desenvolvemos o 

projeto interdisciplinar “Supermercado na Escola: Trabalhando o Consumo Consciente e as 

Competências Matemáticas através da Aprendizagem Significativa”. Por ser um tema ligado 

ao cotidiano das crianças, vivenciamos experiências acerca do consumo consciente por meio 

das competências matemáticas, contextualizando o projeto ao componente curricular de 

Geografia, disciplina em que foram trabalhados os setores da Economia, com foco no 

comércio. É um conteúdo vivo, pois estabelece o que é ensinado na sua prática cotidiana. Um 

desafio em que aluno é sujeito protagonista do processo e, também, construtor da sua 

aprendizagem de forma significativa. De acordo com Moreira (1985), a aprendizagem 

significativa caracteriza-se por uma interação entre aspectos específicos e relevantes da 

estrutura cognitiva e, também, novas informações, adquirindo significado. Contribuem para a 

diferenciação, a elaboração e a estabilidade da própria estrutura cognitiva. O envolvimento 

em todas as etapas do projeto desperta o interesse na participação, pois propicia um ensino 

voltado para a ação e para a pesquisa. 

Palavras-chave: Consumo consciente. Matemática. Setores da Economia. 

Introdução 

Muitas vezes, entramos em lojas e não sabemos o que desejamos comprar. Somos 

motivados apenas pela propaganda ou pela vitrine atraente. Quem nunca chegou em casa com 

algum produto e não sabe por que o comprou? Vivemos numa sociedade em que o consumo 

nem sempre é motivado pela necessidade real, mas pelo simples prazer da compra ou para ser 
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aceito pelo grupo em quem vive. A explosão de comerciais brilhantemente elaborados 

transformam a necessidade em compulsão. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, os alunos trazem para a escola 

conhecimentos, ideias e intuições construídos por meio das experiências que vivenciam em 

seu grupo sociocultural. Os projetos interdisciplinares contribuem para um ressignificação dos 

espaços de aprendizagem, pois se voltam para a formação de sujeitos ativos, reflexivos, 

atuantes e participantes (HERNÁNDEZ,1998) 

Os alunos do 4º ano D do Colégio Marista São Luís, por meio do “Projeto 

Supermercado na Escola: Trabalhando o Consumo Consciente e as Competências 

Matemáticas através da Aprendizagem Significativa”, vivenciaram experiências sobre o 

comércio de forma interdisciplinar. A interdisciplinaridade não se ensina ou se aprende, mas 

vive-se, exerce-se (FAZENDA, 1994). Sendo assim, o objetivo desse projeto foi desenvolver 

as competências matemáticas dos seguintes eixos: Tratamento de Informação, Grandezas e 

Medidas, Números e Operações, interdisciplinando com o componente curricular de 

Geografia, disciplina em que foram trabalhados os setores da Economia com ênfase no 

comércio. 

Como objetivos específicos, procuramos: 

 Resolver problemas significativos, utilizando unidades de medida padronizadas; 

 Construir uma tabela, um gráfico de barras e pictórico, com a quantidade de produtos 

comprados; 

 Explorar o sistema monetário e as situações matemáticas que envolvem contagem e 

medidas;  

 Produzir um texto, descrevendo as etapas vivenciadas em aula; 

 Resolver situações matemáticas que envolvem o sistema monetário, a contagem e as 

medidas; 

 Interpretar e produzir escritos numéricos, levantando hipóteses sobre eles, com base na 

observação de regularidades, utilizando-se a linguagem matemática; 

 Dominar os procedimentos de cálculo – mental, escrito, exato e aproximado – pelo 

conhecimento de regularidades e propriedades das operações, selecionando o mais 

adequado em função da situação envolvida; 

 Comunicar, representar e compreender os procedimentos de cálculos por algoritmos 

diversos, analogias e desenhos; 



 

 

 Compreender e aplicar, em situações do cotidiano, os conceitos matemáticos, agindo e 

posicionando-se de forma crítica e criativa; 

 Ler, interpretar e produzir registros, utilizando a notação convencional das medidas; 

 Utilizar as medidas de grandeza e a sua linguagem simbólica para compreender o 

mundo físico, ampliando o significado de ciência e posicionando-se em relação ao 

seu cotidiano; 

 Interpretar informações de natureza científica e social obtidas na leitura e na 

construção de gráficos e tabelas, realizando a previsão de tendência, extrapolação, 

interpolação e interpretação; 

 Abordar de maneira crítico-argumentativa o tratamento de dados, de informações e 

notações matemáticas; 

 Estabelecer, num problema, trocas entre cédulas e moedas do sistema monetário 

brasileiro em função dos seus valores;  

 Identificar os setores da Economia e as suas atividades; 

 Conhecer os impactos dos nossos hábitos de consumo;  

 Posicionar-se de maneira consciente nas relações de consumo. 

Processos Metodológicos 

Componente curricular: é um projeto interdisciplinar que envolve as disciplinas Língua 

Portuguesa, Matemática, Geografia e Arte. 

Ano: 4º ano do Ensino Fundamental. 

Tema: consumo consciente.  

Sujeitos envolvidos: estudantes dos 4º anos D do Ensino Fundamental I do Colégio Marista 

São Luís, Recife-PE. 

Professora polivalente: Dinna Graciette Chacon   

Coordenadora: Elida Noya 

Orientadora educacional: Kelciene Lima 

Vice-diretora educacional: Lucielma Ribeiro 

Diretor educacional: Iranilson Lima 

Conteúdos Procedimentais 

 Língua Portuguesa 



 

 

 Conversa informal, vivenciando experiências sobre o tema; 

 Pesquisa em diversas fontes; 

 Leitura e interpretação textual; 

 Produções textuais individuais e coletivas. 

 Matemática  

 Grandezas e medidas; 

 Situações matemáticas envolvendo as quatro operações; 

 Tratamento de informação; 

 Sistema Monetário Brasileiro. 

 Geografia 

 Setores da Economia; 

 Cartografia.  

 Educação Artística 

 Atividades plásticas, envolvendo diversos materiais. 

Desenvolvimento 

 Iniciamos o projeto assistindo a um vídeo sobre o consumo consciente e a 

sustentabilidade. Refletimos sobre o tema por meio de uma conversa informal e, na sala de 

Informática, trabalhamos com o jogo sobre o tempo de decomposição dos materiais. Como 

atividade de casa, os alunos, junto às suas famílias, acessaram a página da Revista Veja para 

realizar um teste sobre consumismo e registraram, por meio de um texto, o resultado e quais 

ações a família pode realizar para evitar o consumismo. Por fim, expusemos os resultados dos 

testes feitos com as famílias.  Após isso, realizamos um teste sobre os hábitos de consumo 

pessoal. Criamos um nome e escolhemos um slogan e um símbolo para o supermercado, por 

meio de uma eleição. Utilizamos papelão e jornal para montar as seções do supermercado e 

montamos um painel com cartazes ilustrados, com dicas de consumo consciente para 

exposição. 

Os alunos trouxeram alimentos, materiais de limpeza e de higiene. Divididos em 

grupo, classificaram os produtos por tipo e colocaram os preços. Conversamos sobre a origem 

dos alunos e sobre os setores da Economia. Em seguida, os alunos preencheram uma ficha 

com a quantidade de itens e seus respectivos valores. 



 

 

 Cada aluno recebeu a mesma quantia em dinheiro para fazer as compras. Ao 

escolherem os produtos, os alunos registraram as suas compras e criaram uma situação 

matemática envolvendo os itens que compraram na folha xerocada. Construímos, enão, uma 

tabela e dois gráficos (de barras e pictórico), os quais representaram a quantidade de produtos 

por tipo (higiene, alimento e limpeza). Organizamos os produtos a fim de serem enviados ao 

Núcleo de Apoio a Criança com Câncer (NACC). Dois alunos foram sorteados para 

representarem a turma na entrega da doação. Ao final, os alunos produziram um texto 

relatando as experiências vividas no projeto. 

Cronograma  

 

Considerações Finais 

Por meio do “Projeto Supermercado na Escola: Trabalhando o Consumo Consciente e 

as Competências Matemáticas através da Aprendizagem Significativa”, os alunos 

Ações Data da 

Realização 

Assistir a um vídeo sobre o consumo consciente. 24/11/2014 

Jogar o jogo do tempo de decomposição dos materiais. 25/11/2014 

Refletir junto à família sobre os hábitos de consumo. 25/11/2014 

Criação de um nome, um slogan e um símbolo para o supermercado. 25/11/2014 

Teste sobre o hábito de consumo pessoal. 25/11/2014 

Entregar os alimentos e os materiais de higiene e limpeza solicitados.  28/12/2014 

Montagem das seções do supermercado em sala de aula. 28/12/2014 

Formar grupos de alunos que representarão os clientes e os caixas. 28/11/2014 

Registrar as situações matemáticas envolvendo a compra e a venda de cada aluno. 01/12/2014 

Construir tabelas e gráficos. 02/12/2014 

Organizar a entrega dos produtos para doação ao NACC. 03/12/2014 

Entregar as doações ao NACC. 04/12//2014 

Produzir um texto sobre a vivência. 05/12/2014 



 

 

desenvolveram a capacidade de decidir, escolher, falar e escutar. Eles participaram ativamente 

de todas as etapas com alegria em aprender, em descobrir, criando a necessidade de construir 

e pesquisar e desenvolvendo, assim, habilidades essenciais para a formação integral do ser 

humano. 

 Todos estabeleceram um relacionamento colaborativo com a equipe. Não houve 

problemas de comportamento, pois todos estavam envolvidos em realizar cada uma das 

etapas. Eles sentiram-se motivados em dar continuidade ao que foi aprendido em relação aos 

conteúdos estudados, por meio de pequenas ações de consumo consciente, as quais 

permitiram contribuir para a preservação do meio ambiente e para uma melhoria na qualidade 

de vida de todos.  

A avaliação foi feita por meio da observação de situações interativas dos alunos e das 

habilidades dos alunos em solucionar as situações apresentadas no decorrer do projeto, além 

da análise das atividades e das produções orais e escritas. Contudo, essa atividade não foi 

necessariamente feita pela professora, mas pelo próprio aluno, por meio de uma 

autoavaliação, considerando a sua atuação e o seu desenvolvimento nas etapas do projeto. 
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