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INTRODUÇÃO

Caros educadores, 

No fim da segunda década do século XXI, estamos vi-

venciando as mudanças que a globalização e o mundo 

digital trouxeram para nossa vida e a de nossos jovens. 

O perfil dos estudantes também vem se transfor-

mando. Hiperconectados, vivem em ambientes em que 

a quantidade de informações disponíveis e o volume 

de conhecimentos esperados exigem um ferramental 

que, por focar em habilidades socioemocionais, lhes 

permita participar de maneira harmônica dessa socie-

dade em processo de mudança. 

O sucesso na escola não se vincula ao acumulo de 

informação, mas à capacidade de aplicar o conheci-

mento obtido a situações novas. Educar os jovens, 

portanto, consiste em prepará-los para que se adaptem 

às demandas do presente e do futuro. 

Nesse contexto, é urgente a adoção de um mo-

delo de trabalho educativo que contemple o desen-

volvimento de competências e habilidades socioe-

mocionais em conformidade com as competências 

cognitivas, de modo a possibilitar que os estudantes 

enfrentem os desafios impostos pelo tempo em que 

vivem, traduzindo suas intenções em ações e aju-

dando-os a estabelecer relacionamentos positivos e 

saudáveis com os colegas, a família, a escola e, poste-

riormente, em seu ambiente de trabalho.

Corroboram com essa ideia estudos realizados pela 

OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvi-

mento Econômicos, 2015) em dezoito países. Esses 

trabalhos constataram que estudantes cujas com-

petências socioemocionais são mais desenvolvidas 

apresentam melhores resultados na aprendizagem; as 

competências socioemocionais impactam ainda o de-

senvolvimento econômico das diferentes populações 

em indicadores de renda, graduação, emprego, condu-

ta e qualidade de vida.I 

Para dar conta dessa complexidade, optamos por 

uma formação integral que contempla uma perspectiva 

multidimensional na qual os aspectos sociais, emo-

cionais, cognitivos, físicos e culturais devem ser privi-

legiados integralmente. Nesta concepção, cognição e 

emoção são indissociáveis e constituem componentes 

que precisam ser trabalhados concomitantemente no 

processo ensino-aprendizagem.

Mas o que são competências? E habilidades?

Competência é um conjunto de conhecimentos de 

que os sujeitos necessitam lançar mão para desenvol-

ver uma atividade (Zabalza, 2006)II. Pode ser definida 

também como a mobilização de recursos cognitivos 

para resolver com eficácia uma situação na qual são 

utilizados esquemas de percepção, pensamento e 

avaliação, ação e adaptação, abarcando um conjunto 

de conhecimentos interdisciplinares para serem com-

pletas (Perrenoud, 2000)III. A palavra indica a capacidade 

de aplicação adequada de resultados de aprendizagem 

a um contexto definido, como educação ou trabalho.IV 

As competências englobam um conjunto de conheci-

mentos e habilidades que servirão como suporte para a 

aquisição de novas competências.

Habilidade é o potencial expresso em realizações 

ou desempenhos, envolvendo a apresentação de 

respostas para problemas de conhecimento (Mayer e 

Salovey, 1998)V. Pode também ser traduzida como uma 

sequência de ações e operações empregadas pelo 

indivíduo, que dizem respeito ao “saber fazer”. Para o 
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domínio de uma competência é necessária a prática de 

uma série de habilidades. 

A Base Nacional Curricular Comum (BNCC) 2018 

afirma que as competências devem ser compreendidas 

como a “soma de conhecimentos (saberes), habilidades 

(capacidade de aplicar esses saberes na vida cotidiana), 

atitudes (força interna necessária para utilização desses 

conhecimentos e habilidades) e valores (aptidão para 

utilizar esses conhecimentos e habilidades com base 

em valores universais, como direitos humanos, ética, 

justiça social e consciência ambiental)”.VI 

Quando desenvolvidas progressivamente, as com-

petências socioemocionais capacitam o estudante 

para lidar com suas emoções, relacionar-se com o 

outro de forma eficaz, desenvolver o autoconhecimen-

to, agir de maneira colaborativa, resolver problemas 

complexos, trabalhar em grupo, mediar conflitos e en-

gajar-se em causas sociais, dispendendo esforço e com 

uma mentalidade de crescimento. Trabalhadas simulta-

neamente às competências cognitivas, potencializam 

os efeitos da aprendizagem, permitindo ao estudante 

selecionar ferramentas mais adequadas para avançar 

em seu conhecimento, além de favorecer uma gestão 

mais tranquila e saudável de seu percurso pessoal e 

profissional.

Trata-se de um caminho promissor, que permite 

a formação de jovens cidadãos críticos que possam 

atuar com base em princípios éticos, considerando as 

questões apontadas pelos novos tempos, tais como a 

necessidade de considerar a sustentabilidade do plane-

ta, aderindo ao consumo responsável; a promoção dos 

direitos humanos; a produção de conhecimentos cien-

tíficos; o emprego cuidadoso da tecnologia. Para alinhar 

esses aspectos a um projeto de vida que estimule e dê 

sentido à experiência da escola, a BEĨ desenvolveu um 

projeto original e inovador, no qual as competências 

socioemocionais são exercitadas juntamente com prin-

cípios básicos de Educação Financeira. 

Escrito pelo economista Paulo Costa em parceria 

com a plataforma Por Quê?, voltada para Educação 

Financeira, Aprendendo a lidar com dinheiro traz conte-

údos e exercícios práticos sobre o uso consciente do 

dinheiro no cotidiano, além de lições e encaminha-

mentos valiosos para os jovens: ele ensina, entre outros 

pontos, a fazer um orçamento; poupar dinheiro; consu-

mir de forma consciente; traçar objetivos exequíveis e, 

suma, construir uma vida mais equilibrada no tocante 

aos recursos financeiros. 

Para a realização deste projeto, a BEĨ organizou uma 

matriz de competências e habilidades correlacionadas 

para orientar a prática em sala de aula. Conjuntamente 

com a aprendizagem sobre a importância de poupar, 

os jovens poderão exercitar a empatia e elaborar ações 

e projetos para auxiliar indivíduos e coletividades em 

desfavorecidos, desenvolvendo a solidariedade e o 

altruísmo. Para a elaboração dessa matriz foram utiliza-

dos dois referenciais teóricos que propõem programas 

específicos para a aprendizagem das competências 

socioemocionais. 

O primeiro deles é o CASEL (sigla de Collaborative 

for Academic, Social and Emotional Learning), um grupo 

formado por entidades, pesquisadores e políticos que 

desenvolveram o referencial mais estudado em práticas 

pedagógicas. As competências trabalhadas por este 

grupo são: autoconhecimento, conhecimento social ou 

sociabilidade, autorregulação, habilidades de relacio-

namento e tomada de decisão responsável. Para cada 

uma delas correspondem duas habilidades que possibi-

litam a sua prática.VII 

O outro referencial empregado para a construção da 

matriz BEĨ foi o P21 (Partnership for 21st Century Learning, 

Parceiros para o Século 21). O P21 é um consórcio orga-
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nizado para auxiliar escolas e redes de ensino a incluir 

as habilidades deste século em currículos e práticas. 

Nesta estrutura, as habilidades socioemocionais são 

descritas a partir de dois módulos específicos, denomi-

nados habilidades de aprendizagem em inovação 

(do qual constam as seguintes habilidades: criatividade 

e inovação; pensamento crítico e resolução de proble-

mas; comunicação e colaboração; informação, mídia 

e tecnologia; gestão de informação e conhecimento 

sobre diferentes mídias) e habilidades para a vida e 

carreira (flexibilidade e adaptabilidade; iniciativa e auto 

direção; habilidades sociais e interculturais; produtivida-

de e responsabilidade e liderança).VIII 

A partir da integração entre os referenciais acima 

descritos e as diretrizes pedagógicas contempladas no 

livro, produzimos a matriz abaixo, seguida de atividades 

elaboradas com base nas aulas apresentadas e distri-

buídas entre o livro do 9º ano do Ensino Fundamental 

e 1a série do Ensino Médio. Essa proposta consiste no 

trabalho integrado de atividades que contemplam 

simultaneamente os conteúdos de Educação Financeira 

e as competências e habilidades socioemocionais. 

Aprendendo a lidar com dinheiro – Matriz de competência e Habilidades Socioemocionais BEĨ
Competência BEĨ Definições Habilidades 1 Habilidades 2 Competência e habilidades 

comuns a todas as compe-
tências

1. Autoconhecimento Consiste na possibilida-
de de o estudante ler e 
compreender suas emo-
ções, reconhecendo seu 
impacto em si próprio e 
nos outros. Em sua pers-
pectiva social, possibilita 
a criação de estratégias 
eficazes para manejo das 
emoções nos diferentes 
contextos sociais.

1.1 Reconhecer os 
próprios objetivos, emo-
ções, potencialidades e 
limitações.

1.2 Desenvolver uma 
autopercepção emocio-
nal acurada e expressar 
opiniões de maneira 
segura, empregando 
uma mentalidade de 
crescimento.

Planejamento e ação: ca-
pacidade de utilizar meios 
e recursos disponíveis para 
concretização de objetivos 
futuros, demonstrando 
atenção meticulosa a de-
talhes de sua execução.
Avaliação: elaborar, 
programar, organizar 
planos e estratégias para 
acompanhar processos, 
estabelecendo prazos e 
determinando prioridades.

2. Empatia Consiste na possibilidade 
de o estudante escutar, 
entender, compartilhar 
e considerar sentimen-
tos, necessidades e 
perspectivas do outro, 
expressando esse enten-
dimento de tal maneira 
que a outra pessoa se 
sinta respeitada, acolhida. 
Compreende, também, 
uma dimensão social que 
considera a atuação pau-
tada nas normas éticas 
para a vida comunitária.

2.1 Desenvolver capa-
cidade de escuta para 
identificar demandas, 
necessidades e perspec-
tivas diversas das suas.

2.2 Construir novas 
maneiras de atuação a 
partir da compreensão 
do outro, praticando a 
alteridade e a solidarie-
dade.
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Aprendendo a lidar com dinheiro – Matriz de competência e Habilidades Socioemocionais BEĨ
Competência BEĨ Definições Habilidades 1 Habilidades 2 Competência e habilidades 

comuns a todas as compe-
tências

3. Resiliência Consiste na possibili-
dade de o estudante 
demonstrar flexibilidade 
para lidar com situações 
adversas, resistir às frus-
trações e buscar estraté-
gias positivas, adaptan-
do-se constantemente 
para alcançar objetivos 
e superar obstáculos. 
Sua perspectiva social 
destaca a importância 
da criação de vínculos 
e redes de apoio como 
fatores protetores no en-
frentamento de desafios 
e situações de risco.

3.1 Desenvolver estra-
tégias para adaptar-se a 
situações diversas com 
positividade e flexibi-
lidade de atuação que 
contribuam para a con-
secução de objetivos 
e evitar danos a si, aos 
outros e ao ambiente.

3.2 Agir com esforço e 
determinação, conside-
rando situações desfa-
voráveis e utilizando-as 
como oportunidades 
para rever erros e apren-
der com a experiência.

Planejamento e ação: ca-
pacidade de utilizar meios 
e recursos disponíveis para 
concretização de objetivos 
futuros, demonstrando 
atenção meticulosa a de-
talhes de sua execução.
Avaliação: elaborar, 
programar, organizar 
planos e estratégias para 
acompanhar processos, 
estabelecendo prazos e 
determinando prioridades.

4. Responsabilidade Consiste na possibilidade 
de o estudante fazer 
escolhas construtivas 
para cumprir com obri-
gações, demonstrando 
firmeza, organização e 
clareza para completar 
com qualidade o que lhe 
foi proposto. Na esfera 
social, prevê a avaliação 
realista das consequên-
cias de ações com consi-
deração ao bem-estar de 
si mesmo e dos outros.

4.1 Assumir e executar 
compromissos de forma 
intencional, organizada 
e cuidadosa, esforçan-
do-se na obtenção 
de resultados, tanto 
pessoal quanto coletiva-
mente.

4.2 Desenvolver tarefas 
com conscienciosidade e 
motivação demonstran-
do forte empenho em 
atingir objetivos pessoais 
e sociais.

5. Resolução de Pro-
blemas

Consiste na possibilidade 
de o estudante identi-
ficar, entender, refletir 
e analisar problemas 
para rever informações 
relacionadas, a fim de 
desenvolver e avaliar op-
ções, implementando so-
luções. Na sua dimensão 
social, considera fatores 
éticos para a tomada de 
decisões responsáveis.

5.1 Elaborar um conjun-
to de estratégias para 
diagnóstico, análise 
detalhada do problema, 
identificação e enca-
minhamento de ações 
para sua superação de 
forma eficaz.

5.2 Desenvolver procedi-
mentos que mobilizem 
a reflexão e o emprego 
de hipóteses, insights e 
tentativas que conside-
rem perspectivas inéditas 
de solução.

6. Pensamento Crítico Consiste na possibilidade 
de o estudante investigar, 
refletir e argumentar, 
empregando regras de 
lógica e análise para 
formular hipóteses e se 
posicionar sobre determi-
nado assunto, com cons-
ciência e respeito. Na sua 
dimensão social, prevê o 
exercício da cidadania e 
dos direitos humanos.

6.1 Analisar, explicar e 
defender as diferentes 
linhas de pensamen-
to formuladas para 
compreensão de um 
determinado assunto/
fenômeno.

6.2 Argumentar, com 
base em evidências 
confiáveis, negociando 
pareceres coletivos que 
promovam a cidadania 
e o respeito aos direitos 
humanos.
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Acreditamos que um currículo flexível, que traga em 

sua dimensão competências socioemocionais e ha-

bilidades integradas a conteúdos e habilidades mate-

máticas, nunca estará completamente finalizado, uma 

vez que o conhecimento está sempre em crescimento. 

Nosso objetivo é oferecer uma base que deverá ser 

aplicada e avaliada e que possa ser transformada coleti-

vamente quando os gestores e equipe docente verifica-

rem que mudanças se fazem necessárias. 

Bom trabalho!
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ATIVIDADES PARA O LIVRO APRENDENDO A LIDAR COM DINHEIRO

CAPÍTULO 1. EU QUERO DINHEIRO PARA QUÊ?

As atividades sugeridas a seguir exploram as compe-

tências e habilidades selecionadas para o desenvolvi-

mento socioemocional dos estudantes. Propõe-se que 

uma competência seja escolhida como a principal a 

ser trabalhada na aula, somando-se a ela habilidades 

de outras competências, que deverão ser desenvol-

vidas concomitantemente. Neste formato, diferentes 

competências e habilidades são exploradas em cada 

uma das atividades propostas para um mesmo capítu-

lo. Sugere-se ao professor fixar no mural da sala de aula 

uma tabela com as competências e suas habilidades, 

a ser elaborada em papel-cartão conforme o modelo 

apresentado na página 41.

Atividade 1. 

Aula 1.2, páginas 6 e 7.

Competência: Empatia 

Habilidades: 

1. Desenvolver escuta para identificar demandas, ne-

cessidades e perspectivas diversas das suas. 

2. Construir novas maneiras de atuação a partir da 

compreensão do outro, praticando a alteridade e a 

solidariedade.

A partir de textos que exploram a possibilidade de 

sonhar e planejar-se para realizar o sonho pretendido 

e da leitura dos minitextos sobre Victor Hugo e Martin 

Luther King, abra a conversa com os jovens, localizando 

cada autor/personalidade/estudioso e seus feitos em 

uma linha do tempo histórica. 

Nesta etapa, além de apresentar ao grupo o trabalho 

que realizarão juntos, conforme o Caderno do Educa-

dor, você fará o diagnóstico da turma, procurando co-

nhecê-la para identificar gostos e preferências, formas 

de trabalho, além de iniciar o processo de vinculação, 

tão importante para a que os projetos escolhidos possi-

bilitem a melhor dinâmica de estudo.

Assim, após debater sobre as realizações das duas 

personalidades escolhidas, peça-lhes que procurem lo-

calizar na família, ou em um grupo de amigos, alguém 

que lutou por um sonho e conseguiu concretizá-lo. Pe-

ça-lhes que compartilhem com o grupo o sonho dessa 

pessoa e o que ela fez para alcançá-lo. 

Ao escutarem os colegas, os jovens estarão praticando 

as habilidades de empatia e desenvolvendo a capacidade 

de escuta para identificar demandas, necessidades e pers-

pectivas diversas das suas, além de poderem também 

se manifestar, contribuindo para ampliar o repertório da 

turma por meio de uma multiplicidade de exemplos. 

Como atividade de extrapolação, apresente aos es-

tudantes a reportagem “Estudante vira gari para pagar 
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curso e realizar sonho de ser advogado” (link abaixo) 

pedindo que identifiquem nela exemplos relacionados 

às seguintes palavras-chave: “responsabilidade”, “traba-

lho”, “economia”, “objetivos”, “sonhos”.

http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noti-

cia/2014/02/estudante-vira-gari-para-pagar-curso-e-

-realizar-o-sonho-de-ser-advogado.html (Acesso em 

fevereiro de 2020).

Após a leitura, verifique se os estudantes compreende-

ram que a pessoa apresentada na reportagem tinha o 

sonho de ser advogado, mas não os meios para tanto. 

Apesar de ser um sonho aparentemente fora de seu 

alcance, ele demonstrou confiança, determinação, res-

ponsabilidade e planejamento para desenvolver metas 

e cumprir etapas, encontrou um emprego de baixa 

remuneração e economizou de forma disciplinada para 

arcar com as despesas de um curso universitário. Ao 

conciliar trabalho e estudos, o jovem precisou de muita 

organização e comprometimento, controle de impulsos 

e confiança em seus objetivos, e alcançou algo que 

muitos considerariam impossível. Nesse momento, os 

estudantes estarão desenvolvendo as competências 

socioemocionais elencadas e também a competência 

geral 6 da BNCC, desenvolvendo a autonomia e toman-

do contato com exemplos que os inspirarão ao fazer 

escolhas no mundo do trabalho.

Atividade 2 

Aula 1.3, página 10 

Competência: Responsabilidade 

Habilidades: 

1. Assumir e executar compromissos de forma intencio-

nal, organizada e cuidadosa, esforçando-se na obten-

ção de resultados, tanto pessoal quanto coletivamente. 

2. Desenvolver tarefas de forma conscienciosa e moti-

vada, demostrando empenho em atingir objetivos 

pessoais e sociais.

Na atividade da página 10 – “Quando menos é mais”, – 

propõe-se que os estudantes, diante de uma situação 

em que precisem poupar para realizar sonhos, façam 

escolhas. Portanto, sugere-se que seja aberta uma 

discussão sobre o que significa fazer escolhas, possibi-

litando que os jovens reflitam sobre a necessidade de 

abrir mão de algo, mesmo que temporariamente, para 

alcançarem algum objetivo ou meta maior. 

A competência Responsabilidade define-se justa-

mente como um processo em que é aberta ao estu-

dante “a possibilidade de fazer escolhas construtivas 

para cumprir com obrigações, demonstrando firmeza, 

organização e clareza para completar com qualidade o 

que lhe foi proposto”.

Sabemos que os jovens gostam de experimentar 

situações mais arriscadas e por vezes não medem as 

consequências de suas ações. A busca por novidades 

e desafios resulta de alterações mentais comuns na 

adolescência e pode ser traduzida pelo aumento da 

gratificação nos circuitos cerebrais. Trata-se de uma ca-

http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/02/estudante-vira-gari-para-pagar-curso-e-realizar-o-sonho-de-ser-advogado.html
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/02/estudante-vira-gari-para-pagar-curso-e-realizar-o-sonho-de-ser-advogado.html
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/02/estudante-vira-gari-para-pagar-curso-e-realizar-o-sonho-de-ser-advogado.html
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racterística positiva, por possibilitar ao jovem a abertura 

para mudanças e o fascínio pela vida, mas por outro 

lado pode levá-lo a buscar emoções e a correr riscos, 

subestimando perigos e adotando comportamentos 

perigosos (SIEGEL, 2014). 

Nesse contexto, como atividade de extrapolação, su-

gere-se que os jovens levantem as escolhas que têm de 

fazer para organizar melhor seus objetivos e ao mesmo 

tempo listem as situações de risco pelas quais pode-

riam passar, como ir a uma festa em que bebidas são 

oferecidas, dirigir um carro sem habilitação, ir para um 

local sem avisar a família etc. Em seguida, a classe pode 

formar grupos para discutir os riscos que correm ao fa-

zerem escolhas e quais as estratégias protetivas devem 

tomar para não se expor a perigos desnecessários. 

Ao final, proponha que cada grupo socialize com os 

demais as conclusões às quais chegou. 

A possibilidade aberta pela prática intencional das 

habilidades de responsabilidade, em um espaço em que 

todos os pontos de vista e emoções são escutados, en-

seja uma reflexão sobre posições e atitudes, estimulando 

escolhas construtivas em que a segurança e o bem-es-

tar, de si mesmos e do outro, sejam considerados.

Atividade 3 

Aula 1.4, página 12 

Competência: Resolução de problemas 

Habilidades: 

1. Elaborar um conjunto de estratégias para diagnós-

tico, análise detalhada do problema, identificação 

e encaminhamento de ações para a superação do 

mesmo de forma eficaz. 

2. Desenvolver procedimentos que mobilizem a refle-

xão e o emprego de hipóteses, ideias e tentativas 

que considerem perspectivas inéditas de solução.

Na página 12 há uma proposta de trabalho coletivo a 

ser realizada em grupos de três estudantes, que devem 

resolver juntos um desafio: eleger estratégias para gas-

tar menos em situações em que estão despendendo 

muito, a fim de poupar. Será um trabalho de levanta-

mento de hipóteses e análise para encaminhamento de 

soluções favoráveis ao objetivo pretendido. 

Após realizarem o exercício, sugere-se que os 

mesmos grupos elejam um problema complexo que 

viveram e o resolvam, destacando as etapas para a 

resolução. Este problema deve ser analisado sob a ótica 

socioemocional; o desentendimento com um dos pais 

ou uma briga com um irmão ou colega poderão ser 

cenários interessantes para a discussão. Cada membro 

do grupo apresentará sucintamente uma situação 

vivenciada e o grupo elegerá uma para ser trabalhada. 

As resoluções podem ficar apenas no âmbito do grupo 

se os estudantes se sentirem mais confortáveis. 

A intenção é permitir aos estudantes construir um 

espaço de acolhimento e escuta no qual seja possível 

desenvolver diversas estratégias criativas para a resolu-

ção de desafios, a partir da interação com o outro.
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Atividade 4 

Aula 1.6, página 14 

Competência: Resiliência 

Habilidades: 

1. Desenvolver estratégias de adaptação a situações 

diversas, com positividade e flexibilidade de atuação, 

de forma a alcançar objetivos e prevenir danos.

2. Agir com esforço e determinação, enfrentando situa-

ções desfavoráveis e utilizando-as como oportunida-

des para rever erros e aprender com a experiência.

Na página 14, após a realização dos orçamentos, será 

discutida a importância de guardar dinheiro para o 

futuro e a economia de recursos como estratégia para 

aproveitar melhor os dias que estão por vir. 

Para incrementar a discussão e exercitar a compe-

tência Resiliência (“possibilidade de o estudante de-

monstrar flexibilidade para lidar com situações adver-

sas, resistir às frustrações e buscar estratégias positivas, 

adaptando-se constantemente para alcançar objetivos 

e superar obstáculos”), sugere-se uma reflexão coletiva 

sobre os hábitos de poupança dos brasileiros. Pesquisas 

do Banco Mundial apontam que o Brasil é um dos paí-

ses que menos poupa no mundo. Vários sites da inter-

net abordam essa realidade, discutindo-a sob diferentes 

pontos de vista (por exemplo: https://www1.folha.uol.

com.br/mercado/2014/04/1439889-pais-poupa-58-me-

nos-que-emergentes.shtml ; https://www1.folha.uol.

com.br/mercado/2018/07/mais-brasileiros-poupam-pa-

ra-a-velhice-mas-pais-e-101o-em-ranking-global.shtml). 

Peça que os estudantes pesquisem e proponha uma 

discussão sobre o tema, solicitando que, em duplas, 

elaborem uma lista de ações que podem ser tomadas 

para poupar dinheiro cotidianamente.

O debate em relação ao emprego dos recursos 

financeiros estimula o desenvolvimento da flexibilidade 

de pensamento, habilidade importante para que os 

jovens possam agir com esforço e determinação, perse-

verando para alcançar objetivos.

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/04/1439889-pais-poupa-58-menos-que-emergentes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/04/1439889-pais-poupa-58-menos-que-emergentes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/04/1439889-pais-poupa-58-menos-que-emergentes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/mais-brasileiros-poupam-para-a-velhice-mas-pais-e-101o-em-ranking-global.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/mais-brasileiros-poupam-para-a-velhice-mas-pais-e-101o-em-ranking-global.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/mais-brasileiros-poupam-para-a-velhice-mas-pais-e-101o-em-ranking-global.shtml
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CAPÍTULO 2. FUTURO, AQUI VOU EU!

Atividade 5 

Aula 2.1, página 18

Competência: Responsabilidade 

Habilidades:

1. Assumir e executar compromissos de forma intencio-

nal, organizada e cuidadosa, esforçando-se na obten-

ção de resultados, tanto pessoal quanto coletivamente. 

2. Desenvolver tarefas de forma conscienciosa e moti-

vada, demostrando empenho em atingir objetivos 

pessoais e sociais.

Competência: Planejamento 

 Habilidade: Utilizar meios e recursos disponíveis para 

concretização de objetivos futuros, demostrando 

atenção a detalhes da execução.

No início da aula 2.1 (página 18 do Livro do Estudante) 

há um boxe com uma chamada em que se apresenta 

a ideia de planejamento para o futuro, sendo citados o 

Enem e a faculdade como possibilidades que se des-

cortinarão aos jovens a médio e longo prazo. 

Para ampliar a discussão sobre o exercício da respon-

sabilidade e o planejamento para o futuro, sugere-se 

que os estudantes façam uma lista de profissões que 

julgam interessantes e pesquisem algumas delas. O Guia 

do Estudante <https://guiadoestudante.abril.com.br/

profissoes/> pode se constituir em um bom material de 

consulta para essa tarefa. Podem ser realizadas também 

entrevistas com profissionais de várias áreas, compar-

tilhando-as entre a turma. Dessa maneira, além de pla-

nejar o futuro financeiro, o jovem vai se familiarizar com 

diferentes profissões, para que mais adiante consiga 

fazer uma escolha adequada ao seu perfil e desejo.

Uma etapa importante deste trabalho é o comparti-

lhamento; assim, planeje com a turma de que forma o 

material será exposto, se digitalmente ou em forma de 

painéis. 

Outras referências que podem ser oferecidas ao grupo:

Guia de Profissões da Folha de S. Paulo, disponível 

em: <https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/

especial/2017/guia-das-profissoes/>. Acesso em 

fevereiro de 2020. 

Tudo sobre Profissões do Futuro, O Estado de S. 

Paulo, disponível em: <https://www.estadao.com.

br/tudo-sobre/profissoes-do-futuro> Acesso em 

fevereiro de 2020.

Atividade 6 

Aula 2.2, página 20

Competência: Autoconhecimento

Habilidades: 

1. Reconhecer os próprios objetivos, emoções, poten-

cialidades e limitações. 

https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/
https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/especial/2017/guia-das-profissoes/
https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/especial/2017/guia-das-profissoes/
https://www.estadao.com.br/tudo-sobre/profissoes-do-futuro
https://www.estadao.com.br/tudo-sobre/profissoes-do-futuro
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2. Desenvolver uma autopercepção emocional acurada 

e expressar opiniões de maneira segura, apoiada em 

uma mentalidade de crescimento.

Na página 21 do livro afirma-se que as pessoas bem-

-sucedidas em suas carreiras desenvolvem um trabalho 

melhor porque têm paixão pelo que fazem. Entretanto, 

para que alguém se apaixone por ideias ou por car-

reiras, precisará primeiramente conhecer a si próprio, 

saber o que faz bem, em que tem dificuldade, o que lhe 

dá prazer e muitas outras sensações e emoções. Enfim, 

é preciso desenvolver uma capacidade de autoanálise, 

que dependerá de exercício constante e maturidade.

Como atividade para desenvolver o autoconheci-

mento, sugere-se que o professor peça aos estudantes 

que escrevam em um papel cinco qualidades suas e 

cinco características que necessitam aperfeiçoar. De-

pois, os jovens devem trocar suas listas com os colegas 

para que, juntos, tracem ações para aperfeiçoar seus 

pontos mais fracos.

A seguir, o professor deverá solicitar que eles regis-

trem individualmente cinco questões ou assuntos que 

lhes interessam e outros cinco que não despertam seu 

interesse, embora façam parte do seu cotidiano.

Na sequência, peça que reflitam e pensem em duas 

pessoas que admiram, uma das quais escolhida por 

suas características pessoais e a outra por seu desem-

penho profissional. 

Oriente-os para que compartilhem seus temas de 

interesse/desinteresse, estimulando-os a revelar como 

dão conta das tarefas de que não gostam, mas que de-

vem ser realizadas por se constituírem em responsabili-

dades. Questione-os sobre os sentimentos que surgem 

neste momento. 

Em seguida peça-lhes que discorram sobre as pesso-

as escolhidas, explicitando os motivos pelos quais elas 

foram lembradas. Provavelmente muitas características 

positivas surgirão. 

Para finalizar, questione-os sobre como se sentiram 

ao refletir sobre facilidades e dificuldades e peça-lhes 

que pensem e compartilhem uma estratégia positiva 

que aprenderam para lidar com momentos difíceis ou 

obstáculos. 

O desenvolvimento de habilidades de autoconhe-

cimento permite que estudantes administrem seus 

sentimentos de insatisfação, mantendo-se motivados 

e proativos, expressando opiniões de maneira segura e 

confiante, de maneira a administrar seus sentimentos 

conflitantes e direcionar suas energia para suas metas e 

objetivos.

Atividade 7 

Aula 2.3, página 23

Competência: Pensamento crítico

Habilidades: 

1. Analisar, explicar e defender as diferentes linhas de 

pensamento formuladas para compreensão de um 

determinado assunto/fenômeno. 

2. Argumentar com base em evidências confiáveis e 

participar de debates que promovam a cidadania e 

o respeito aos direitos humanos.

Na página 23, aula 2.3, há um boxe com a chamada “Você 

sabia?” que comenta rapidamente a situação de muitos 

brasileiros que não puderam realizar o sonho de estudar.

Para iniciar a atividade, pergunte aos estudantes 

por que eles acham que algumas pessoas não tiveram 
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acesso aos estudos, ou o que limitou esta possibilidade. 

Registre as hipóteses na lousa. 

A seguir, para que reflitam sobre esta realidade, 

forneça alguns textos, dividindo a classe em grupos de 

quatro para a leitura. 

Educação, a chave para queda da desigualda-

de em regiões, El País. Disponível em: <https://

brasil.elpais.com/brasil/2014/11/26/politi-

ca/1417039334_191671.html>. Acesso em fevereiro 

de 2020. 

Como o EJA mudou a vida deles. Nova Escola. 

Disponível em: <https://novaescola.org.br/conteu-

do/11606/como-a-eja-mudou-a-vida-deles>. Acesso 

em fevereiro de 2020.

Aos 45 anos educação de adultos em São Paulo 

resiste a encolhimento do setor. Folha de S. Paulo. 

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/

educacao/2019/09/aos-45-anos-educacao-de-adul-

tos-em-colegio-de-sp-resiste-a-encolhimento-do-

-setor.shtml>. Acesso em fevereiro de 2020.

Tudo sobre EJA: o que é e como funciona?. Educa Mais 

Brasil. Disponível em: <https://www.educamaisbrasil.

com.br/educacao/noticias/tudo-sobre-eja-o-que-e-e-

-como-funciona>. Acesso em fevereiro de 2020. 

Após a leitura, peça para os jovens relacionarem as 

informações obtidas com a questão sobre os motivos 

pelos quais muitos brasileiros não tiveram acesso à 

educação. A ideia é que, em grupo, eles possam inves-

tigar e levantar hipóteses para se posicionar em relação 

ao assunto a partir de uma visão ampla, que leve em 

consideração os vários fatores que influenciam a esco-

laridade de crianças ou jovens. Espera-se, justamente, 

respostas bem elaboradas, que abordem uma comple-

xidade de relações envolvidas.

Ao refletir sobre a realidade brasileira e as desigual-

dades que ela apresenta, o estudante exercitará a cida-

dania e reconhecerá o respeito aos direitos humanos, 

tarefa também proposta pela BNCC, na competência 

de número 10, atrelada ao exercício da responsabilida-

de e da cidadania: “Agir pessoal e coletivamente com 

autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 

determinação, tomando decisões com base em prin-

cípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e 

solidários”.

Atividade 8 

Aula 2.6, página 29

Competências: serão eleitas pelos estudantes

Sugerimos que os estudantes assistam a um vídeo e a 

uma apresentação do TED e depois, em grupos de cin-

co estudantes, selecionem as competências que foram 

exercitadas pela personagem do vídeo, justificando sua 

escolha a partir de ações praticadas por ela.

Inicie a atividade lendo com a classe o seguinte mini-

texto:

William Kamkwamba, um jovem do Malawi, tinha 

um sonho. Seu sonho nasceu de uma realidade di-

fícil e da necessidade de melhorar a sua vida, a vida 

de sua família e a da comunidade a que pertencia. 

Queria estudar para aprender mais e conseguir dar 

respostas e soluções para os problemas que enfren-

tava. Vamos conhecer sua história?

https://brasil.elpais.com/brasil/2014/11/26/politica/1417039334_191671.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2014/11/26/politica/1417039334_191671.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2014/11/26/politica/1417039334_191671.html
https://novaescola.org.br/conteudo/11606/como-a-eja-mudou-a-vida-deles
https://novaescola.org.br/conteudo/11606/como-a-eja-mudou-a-vida-deles
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/09/aos-45-anos-educacao-de-adultos-em-colegio-de-sp-resiste-a-encolhimento-do-setor.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/09/aos-45-anos-educacao-de-adultos-em-colegio-de-sp-resiste-a-encolhimento-do-setor.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/09/aos-45-anos-educacao-de-adultos-em-colegio-de-sp-resiste-a-encolhimento-do-setor.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/09/aos-45-anos-educacao-de-adultos-em-colegio-de-sp-resiste-a-encolhimento-do-setor.shtml
https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/noticias/tudo-sobre-eja-o-que-e-e-como-funciona
https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/noticias/tudo-sobre-eja-o-que-e-e-como-funciona
https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/noticias/tudo-sobre-eja-o-que-e-e-como-funciona
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Após a leitura, indique a consultas das matérias su-

geridas abaixo e reproduza a TED em que William 

Kamkwamba conta sua história. 

Algumas matérias sobre Kamkwamba: 

O Menino que descobriu o vento: Conheça a história 

real que inspirou o filme. Huffpost Brasil. Disponível 

em: <https://www.huffpostbrasil.com/entry/netflix-

-o-menino-que-descobriu-o- vento_br_5c882330e-

4b038892f485674>. Acesso em fevereiro de 2020.

Conversamos com William Kamkwamba, o meni-

no africano que construiu um moinho com lixo 

e dois livros de física. Revista Galileu. Disponível 

em <http://revistagalileu.globo.com/Revista/Gali-

leu/0,,EDG87250-8489,00.htmL>. Acesso em feverei-

ro de 2020. 

A TED em que William conta como foi o processo de 

construção do moinho pode ser encontrada em: 

TEDTalks: William Kamkwamba – Como Domei o Ven-

to. Disponível em: <https://www.youtube.com/wat-

ch?v=NDlsQ7rqiD0>. Acesso em fevereiro de 2020.

Sugira que os estudantes, organizados em grupos, 

apontem as competências socioemocionais exercitadas 

por William em seu percurso de vida, exemplificando-as 

com as ações praticadas por ele. Depois, peça que com-

partilhem as respostas com toda a turma, abrindo um 

debate. Aceite competências distintas para um mesmo 

fato, desde que as justificativas as sustentem. Como 

dissemos, a depender do olhar e enfoque sob o qual a 

competência é tratada, ela pode servir a mais de uma 

situação. Portanto, são as justificativas bem elaboradas 

e bem argumentadas que farão a competência se ade-

quar a um determinado contexto. 

Nesse exercício, além de discutir as competências e 

respectivas habilidades, os estudantes estarão realizan-

do a sua primeira sistematização de conteúdos novos, 

com os quais trabalharão durante seu desenvolvimento 

escolar e de vida.

Para encerrar a atividade, organize uma sessão do 

filme O menino que inventou o vento, disponível na 

Netflix, em que é narrada a trajetória do jovem. 

Bom trabalho!

Referência bibliográfica

SIEGEL, D. J. Cérebro adolescente: a coragem e a criativi-

dade da mente dos 12 aos 24 anos. Tradução de Ana 

Claudia Hamati. São Paulo: nVersos, 2016.

https://www.huffpostbrasil.com/entry/netflix-o-menino-que-descobriu-o- vento_br_5c882330e4b038892f485674
https://www.huffpostbrasil.com/entry/netflix-o-menino-que-descobriu-o- vento_br_5c882330e4b038892f485674
https://www.huffpostbrasil.com/entry/netflix-o-menino-que-descobriu-o- vento_br_5c882330e4b038892f485674
http://revistagalileu.globo.com/Revista/Galileu/0,,EDG87250-8489,00.htmL
http://revistagalileu.globo.com/Revista/Galileu/0,,EDG87250-8489,00.htmL
https://www.youtube.com/watch?v=NDlsQ7rqiD0
https://www.youtube.com/watch?v=NDlsQ7rqiD0
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CAPÍTULO 3. DIVIDINDO PIZZAS DURANTE A AULA

Atividade 1. 

Aula 3.1, página 34.

Competência: Empatia 

Habilidades: 

1. Desenvolver escuta para identificar demandas, ne-

cessidades e perspectivas diversas das suas. 

2. Construir novas maneiras de atuação a partir da 

compreensão do outro, praticando a alteridade e a 

solidariedade.

A aula começa com uma brincadeira, elaborada com o 

intuito de descontrair a turma: ao afirmar que o gosto 

pela pizza é “universal”, o autor introduz de forma lúdica 

a uma imagem concreta que ajudará os estudantes a 

compreender o conceito de frações. Ao mesmo tempo, 

é possível partir da brincadeira para trabalhar dimen-

sões emocionais e psicossociais dos jovens.

A partir da leitura do texto, você poderá iniciar o 

estudo identificando preferências pessoais dos estu-

dantes, além de outros aspectos da sua vida familiar. 

Eles costumam comer pizzas? Pedem para entregar 

em casa ou preferem ir a uma pizzaria? Como o ta-

manho de cada família varia, pergunte quantas pizzas 

em geral são necessárias para uma refeição, e se a 

divisão é sempre feita de forma harmônica, sem atritos. 

É possível desdobrar a conversa para outros hábitos 

alimentares, focando sempre na questão da divisão, da 

partilha dos alimentos.

Após a conversa, organize uma atividade que esti-

mule os estudantes a lembrar, registrar e depois contar 

alguma experiência em que eles dividiram algo com 

alguém e peça para explicarem por que isso foi signi-

ficativo. Nesse momento, vale ampliar o foco; o relato, 

agora, não precisa ser necessariamente sobre comida: 

pode-se pensar no compartilhamento de brinquedos, 

roupas e outros objetos, ou até mesmo do tempo. 

Ao identificarem situações em que o compartilha-

mento de pertences teve algum significado em suas 

vidas, os estudantes trabalham as habilidades de empa-

tia, sobretudo o altruísmo e a solidariedade, podendo 

refletir sobre como pequenos gestos podem impactar 

significativamente a vida de outras pessoas. 

Para ilustrar a atividade, reproduza o seguinte vídeo aos 

estudantes: 

“Morador de Itapetininga divide ceia com moradores 

de rua”. G1. Disponível em: <http://g1.globo.com/

sao-paulo/sorocaba-jundiai/tem-noticias-1edicao/

videos/v/morador-de-itapetininga-divide-ceia-com-

-moradores-de-rua/4700534/>. Acesso em fevereiro 

de 2020.

Após os estudantes assistirem aos vídeos, proponha 

uma conversa sobre o tema.

http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/tem-noticias-1edicao/videos/v/morador-de-itapetininga-divide-ceia-com-moradores-de-rua/4700534/
http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/tem-noticias-1edicao/videos/v/morador-de-itapetininga-divide-ceia-com-moradores-de-rua/4700534/
http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/tem-noticias-1edicao/videos/v/morador-de-itapetininga-divide-ceia-com-moradores-de-rua/4700534/
http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/tem-noticias-1edicao/videos/v/morador-de-itapetininga-divide-ceia-com-moradores-de-rua/4700534/
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Atividade 2. 

Aula 3.3, página 43. 

Competência: Responsabilidade

Habilidades: 

1. Desenvolver escuta para identificar demandas, ne-

cessidades e perspectivas diversas das suas. 

2. Construir novas maneiras de atuação a partir da 

compreensão do outro, praticando a alteridade e a 

solidariedade. 

Nesta aula, o estudante descobre que a pizzaria é um 

negócio como outro qualquer, o que possibilita a 

introdução das noções de empreendedorismo e gestão 

de negócios, temas importantes para jovens que em 

breve integrarão o mercado de trabalho. Ao entende-

rem que um negócio bem administrado gera lucros e 

ao serem questionados acerca da intenção de um dia 

abrirem um negócio próprio, eles poderão refletir sobre 

a importância do planejamento e da responsabilidade 

ao executar um empreendimento. 

Para dar início à atividade, discutam o significado de 

empreendedorismo. Para tanto, peça para os estudan-

tes citarem palavras relacionadas com o empreendedo-

rismo e anote na lousa as que considerar apropriadas. A 

seguir, oriente-os a estabelecer conexões entre elas, por 

meio da redação de pequenas frases. 

Inicialmente, espera-se que os estudantes estabe-

leçam uma relação entre empreendedorismo e abrir 

um negócio (empreendimento comercial). No entanto, 

é importante ressaltar que uma pessoa pode empre-

ender mesmo que não tenha seu próprio negócio. 

Um funcionário de uma empresa, por exemplo, pode 

apresentar postura empreendedora no contexto de 

sua própria carreira e desenvolvimento profissional. 

Algumas palavras importantes que se espera que os 

estudantes citem são: inovação, criatividade, plane-

jamento, responsabilidade, determinação, objetivos, 

metas, eficiência, ética, desenvolvimento e reconheci-

mento. A intenção neste momento é que os próprios 

estudantes estabeleçam conexões entre as palavras 

citadas por meio de frases, como por exemplo: “ser 

criativo é pensar de maneira inovadora”; “com deter-

minação e planejamento podemos alcançar nossos 

objetivos”; “com planejamento e responsabilidade 

obtemos desenvolvimento”; “com ética e responsabili-

dade obtemos reconhecimento”. 

Aproveite o momento para perguntar aos estudan-

tes se eles já pensaram em abrir um negócio e qual. 

Pergunte também que plano eles têm para o desen-

volvimento de sua carreira profissional, considerando 

carreiras como empreendimentos. Peça que argumen-

tem a fim de embasar suas escolhas e explicar de que 

maneira podem ser empreendedores. 

Ao refletirem dessa forma, os estudantes estarão 

trabalhando habilidades fundamentais como responsa-

bilidade, autoconhecimento, planejamento, argumen-

tação e tomada de decisões. Ao se preparar para fazer 

escolhas construtivas, demonstrando firmeza, orga-

nização e clareza para desenvolver metas e objetivos, 

dentro do contexto do mundo profissional e do em-

preendedorismo, os estudantes estarão desenvolvendo 

também a competência geral 6 da BNCC, Trabalho e 

Projeto de Vida, que propõe “valorizar a diversidade de 

saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhe-

cimentos e experiências que lhe possibilitem entender 

as relações próprias do mundo do trabalho e fazer 

escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu 
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projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência 

crítica e responsabilidade”.

Levando em consideração a importância da Educa-

ção Financeira, enfatize, sempre que for oportuno, de 

que forma o planejamento financeiro é fundamental 

para qualquer empreendimento, já que criatividade, 

inovação, ética, entre outras qualidades são insuficien-

tes no longo prazo se não há um planejamento finan-

ceiro adequado. 

Ao término da discussão, sugerimos a apresentação 

dos seguintes conteúdos, que deverão ser seguidos de 

uma proposta de pesquisa na internet sobre pessoas e 

empresas inovadoras, sobre empreendedorismo e so-

bre como os jovens devem se preparar para o mercado 

de trabalho.

TV CIDADE VERDE. Empreendedorismo é opção de 

carreira para jovens. Disponível em: <https://www.

youtube.com/watch?v=b1IaUMi_mv0>. Acesso em 

março de 2020.

SEBRAE. Conheça características importantes para 

o comportamento empreendedor. Disponível em: 

<http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/arti-

gos/artigoshome/conheca-caracteristicas-importan-

tes-para-o-comportamento-empreendedor,638b-

5d27e8fdd410VgnVCM1000003b74010aRCRD>. 

Acesso em março de 2020. 

Após assistirem ao vídeo, lerem o texto e realizarem a 

pesquisa, os estudantes deverão escrever uma carta a 

um amigo com recomendações de como se preparar 

para se tornar um empreendedor. Na carta eles deve-

rão incentivar esse amigo a desenvolver uma menta-

lidade empreendedora, apontando com argumentos 

porque essa atitude é importante para se preparar 

para o futuro e planejar uma carreira. Ao argumentar 

com base em fatos, dados e informações confiáveis, 

para formular, negociar e defender ideias, os estu-

dantes estarão desenvolvendo a competência geral 

de número 7 da BNCC , Argumentação, que propõe 

“argumentar com base em fatos, dados e informações 

confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, 

pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 

promovam os direitos humanos, a consciência socio-

ambiental e o consumo responsável em âmbito local, 

regional e global, com posicionamento ético em rela-

ção ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta”.

Ao reconhecerem aspectos da mentalidade ino-

vadora os estudantes estarão dando um passo im-

portante para desenvolver habilidades como planeja-

mento e responsabilidade, empenho em atingir metas 

pessoais e resiliência para enfrentar diversos tipos de 

obstáculos.

Atividade 3. 

Aula 3.5, página 47. 

Competência: Autoconhecimento

Habilidades:

1. Desenvolver escuta para identificar demandas, ne-

cessidades e perspectivas diversas das suas. 

2. Construir novas maneiras de atuação a partir da 

compreensão do outro, praticando a alteridade e a 

solidariedade.

https://www.youtube.com/watch?v=b1IaUMi_mv0
https://www.youtube.com/watch?v=b1IaUMi_mv0
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/artigoshome/conheca-caracteristicas-importantes-para-o-comportamento-empreendedor,638b5d27e8fdd410VgnVCM1000003b74010aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/artigoshome/conheca-caracteristicas-importantes-para-o-comportamento-empreendedor,638b5d27e8fdd410VgnVCM1000003b74010aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/artigoshome/conheca-caracteristicas-importantes-para-o-comportamento-empreendedor,638b5d27e8fdd410VgnVCM1000003b74010aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/artigoshome/conheca-caracteristicas-importantes-para-o-comportamento-empreendedor,638b5d27e8fdd410VgnVCM1000003b74010aRCRD
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Competência: Planejamento 

Habilidade: 

 Utilizar meios e recursos disponíveis para concreti-

zação de objetivos futuros, demostrando atenção a 

detalhes da execução.

Cada um tem suas preferências, e devemos respeitar 

as escolhas dos outros e saber refletir sobre as nossas 

próprias. Nesta aula, explore a ideia de que quando 

escolhemos priorizamos uma opção em detrimento de 

outras, por isso é importante basear nossas escolhas 

em planejamento. Para conduzir a atividade, peça aos 

estudantes que elaborem uma lista de preferências 

com pelo menos dez itens e escreva na lousa os tipos 

de itens elencados (séries e programas de programas 

de televisão, livros, atividades de lazer, esporte, marcas 

de roupa e eletrônicos, entre outros). Para cada item, 

eles deverão justificar a escolha que fizeram e indicar os 

motivos da preferência. 

Após a elaboração da lista, peça aos estudantes que 

formem grupos de quatro e compartilhem suas listas, de 

forma a comparar suas preferências e identificar aquelas 

compartilhadas pelo grupo, registrando as observações 

no caderno. Essa etapa deverá nortear, juntamente com 

as questões apresentadas a seguir, um debate sobre o 

tema. Para tanto, organize os estudantes para uma con-

versa e escreva as seguintes questões na lousa:

1) Será que minhas escolhas individuais são fruto de 

minhas próprias preferências ou sou influenciado 

por outras pessoas e propagandas veiculadas nos 

meios de comunicação? 

2) Por que é importante evitar escolhas impulsivas?

3) Por que é preciso refletir sobre o consumo no dia a 

dia? 

A partir da leitura das questões, deixe que os jovens 

cheguem a conclusões e estimule a argumentação 

com base em conhecimentos e experiências prévias. 

Quando considerar oportuno, enfatize a importância 

de planejar uma escolha levando em consideração seus 

próprios objetivos e não o que os outros pensam ou o 

status social conferido a um produto ou atividade. Res-

salte que escolhas baseadas nas preferências de outros 

ou impulsivas podem gerar resultados insatisfatórios no 

médio e longo prazo. Do ponto de vista da Educação 

Financeira, essa abordagem é essencial para que os 

estudantes valorizem o planejamento e a execução de 

um orçamento, a pesquisa e comparação de preços, 

além de atitudes como a reutilização de produtos. 

A partir das respostas dos estudantes, abra um 

debate sobre a diferença entre nossas reais necessida-

des e nossos desejos. Conforme se aprofundem em 

suas reflexões, ressalte as que exemplificam atitudes 

prudentes e planejadas, problematizando as que julgue 

impulsivas. Explique que não há mal em consumir, mas 

que um bom planejamento possibilita que façamos 

escolhas com maior organização e conforme nossos 

recursos financeiros permitem. 

Ao reconhecerem suas preferências pessoais e tam-

bém as do outro, e depois de aprender a respeitá-las, 

os estudantes desenvolvem o autoconhecimento e o 

respeito ao próximo. Além disso, ao refletirem sobre 

como se organizar para comprar o que precisam ou 

desejam, eles têm a oportunidade de traçar um plane-

jamento que os auxilie a realizar o que necessitam sem 

desorganizar suas finanças. 

Para finalizar o percurso e ir um pouco além, reco-

mendamos a exibição dos seguintes vídeo e filme, que 
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vão enriquecer a reflexão proposta. A exibição deverá 

ser complementada pela produção, por parte dos pró-

prios estudantes, de um pequeno vídeo:

TV FUTURA. Viver mais com menos: os caminhos 

para o consumo consciente. Disponível em: <ht-

tps://www.youtube.com/watch?v=6a0tdse9R-g>. 

Acesso em março de 2020. 

A conspiração da lâmpada. Noruega, 2010. Direção 

de Cosima Dannoritzer e Steve Michelson. Docu-

mentário que propõe uma reflexão sobre a baixa du-

rabilidade de muitos dos produtos que consumimos 

como uma estratégia intencional dos fabricantes 

para estimular o consumo e aumentar seu lucro.

Após a exibição, oriente os estudantes na produção 

de pequenos vídeos nos quais eles devem gravar a si 

mesmos e transmitir mensagens, com duração de 30 a 

60 segundos, explicando por que é necessário refletir 

sobre suas escolhas e consumir de forma consciente. 

Depois, esses vídeos podem ser incorporados a um 

vídeo mais extenso, com mensagens de todos os estu-

dantes, e que poderá ser exibido a outras turmas.

CAPÍTULO 4. O PREÇO DO DINHEIRO

Atividade 1.

Aula 4.1, página 51. 

Competência: Resolução de problemas 

1. Elaborar um conjunto de estratégias para diagnós-

tico, análise detalhada do problema, identificação 

e encaminhamento de ações para a superação do 

mesmo de forma eficaz. 

2. Desenvolver procedimentos que mobilizem a refle-

xão e o emprego de hipóteses, ideias e tentativas 

que considerem perspectivas inéditas de solução. 

Tendo como ponto de partida a tirinha que abre o ca-

pítulo 4, na página 43, propomos uma discussão sobre 

valor. Inicie uma discussão com as seguintes questões: 

qual a diferença entre valor e preço? O que define o 

valor de um produto? 

Na sequência, deixe que os próprios estudantes dis-

cutam possíveis respostas e escreva na lousa as que você 

considerar mais plausíveis. Eles poderão responder que o 

preço é definido pelo vendedor ou pelo produtor de uma 

mercadoria com base na tecnologia, no custo dos mate-

riais, no custo dos empregados e na lei de oferta e procu-

ra. Por outro lado, o valor é definido por quem consome, 

pois se trata de um juízo pessoal. Enfatize que, no fim das 

contas, o valor independe do preço do produto. O mesmo 

raciocínio é válido para o valor de um serviço prestado. 

Para dar sequência à aula, proponha as seguintes leitu-

ras complementares:

Filosofia – Clínica Instituto Sul Catarinense. Valor 

não tem preço! Disponível em: <http://www.filoso-

fiaclinicasc.com.br/artigo/valor-nao-tem-preco-96>. 

Acesso em março de 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=6a0tdse9R-g
https://www.youtube.com/watch?v=6a0tdse9R-g
http://www.filosofiaclinicasc.com.br/artigo/valor-nao-tem-preco-96
http://www.filosofiaclinicasc.com.br/artigo/valor-nao-tem-preco-96
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INDÚSTRIA HOJE. A diferença entre valor e preço. 

Disponível em: <https://industriahoje.com.br/dife-

renca-preco-valor>. Acesso em março de 2020.

Agora que os estudantes conhecem a diferença entre 

os conceitos de valor e preço, peça que citem produtos 

e serviços com que estão acostumados a consumir em 

casa ou na escola. Registre na lousa pelo menos dez 

itens. Então, passe para o próximo passo da atividade. 

Tendo os dez itens listados, proponha um debate a 

ser realizado com auxílio de smartphone com acesso à 

internet e baseado em experiências prévias. O debate, 

que contará com uma pesquisa em grupo, deve ser 

pautado pelas seguintes questões:

1) Que valor esse produto tem para você? Baixo, médio 

ou alto? Justifique sua posição argumentando a 

respeito dos benefícios que esse produto ou serviço 

lhe traz. 

2) O produto ou serviço é frequentemente anunciado 

por meio de campanhas publicitárias? Você acha 

que as propagandas e marca associados a ele in-

fluenciariam sua decisão de consumo? 

3) O produto cumpre o que a campanha publicitária 

ou a embalagem prometem? 

4) Pesquise na internet o preço mínimo e máximo 

desse produto ou serviço e calcule seu custo médio. 

Você considera o preço desse produto compatível 

com o valor que atribui a ele?

Para cada questão estimule diferentes estudantes a 

expor sua opinião, para que desenvolvam a argumen-

tação e executem procedimentos que mobilizam a 

reflexão e a formulação de hipóteses. A partir de suas 

respostas, oriente-os de modo que entendam que o 

valor de um produto depende do que pensam as pes-

soas que o consomem, sendo suscetível à influência de 

outras pessoas e das propagandas, que conferem a ele 

certo status. Assim, os jovens poderão compreender, 

por exemplo, que campanhas de publicidade e o peso 

simbólico das marcas têm relevância para conferir um 

determinado preço a um produto ou serviço. Por isso, 

em alguns casos, produtos e serviços com função e 

qualidade similar têm preços bastante diferentes. 

Após o debate, peça que os estudantes escrevam 

uma avaliação sobre o que aprenderam com essa ativi-

dade. Esperamos que reconheçam que atribuir valor a 

um produto é muito importante na hora de consumir. 

Desse modo, eles estarão se preparando para a toma-

da de decisões responsáveis. 

Atividade 2. 

Aula 4.4, página 58.

Competência: Autoconhecimento

1. Reconhecer os próprios objetivos, emoções, poten-

cialidades e limitações. 

2. Desenvolver uma autopercepção emocional acurada 

e expressar opiniões de maneira segura, apoiada em 

uma mentalidade de crescimento.

O Livro do Estudante apresenta exemplos de investi-

mentos que podem ser feitos no futuro e que exigem 

a capacidade de poupar e executar um bom planeja-

mento financeiro. Esse tema pode dar ensejo ao início 

da atividade, antes de apresentar aos estudantes as 

https://industriahoje.com.br/diferenca-preco-valor
https://industriahoje.com.br/diferenca-preco-valor
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reportagens escolhidas para problematização. Deixe 

o conteúdo preparado e, conforme achar adequado, 

apresente aos estudantes as manchetes, chamadas e 

trechos mais relevantes:

UOL. Número de brasileiros sem poupança para 

velhice salta 10 pontos em um ano. Disponível 

em: <https://economia.uol.com.br/financas-pesso-

ais/noticias/redacao/2019/03/12/pesquisa-brasilei-

ros-anbima-investimentos.htm>. Acesso em março 

de 2020. 

G1. 67% dos brasileiros não conseguem pou-

par dinheiro, aponta pesquisa. Disponível 

em: <https://g1.globo.com/economia/noti-

cia/2019/09/26/67percent-dos-brasileiros-nao-con-

seguem-poupar-dinheiro-aponta-pesquisa.ghtml>. 

Acesso em março de 2020.

Em seguida, pergunte a eles por que é importante ter 

objetivos e metas bem definidos e poupar dinheiro 

para o futuro.

Sugerimos, como atividade de integração, pedir 

aos estudantes que escrevam em uma folha de papel 

cinco qualidades e cinco defeitos que eles acham que 

têm. Depois, peça que troquem a lista com um colega 

e juntos tracem um plano para desenvolver os pontos 

em que precisam melhorar. Confira se o gasto em ex-

cesso aparece em alguma das listas. Caso não apareça, 

levante essa questão e pergunte a eles se já pensaram 

sobre a necessidade de economizar para o futuro e se 

eles consideram isso algo indispensável ou não. 

A seguir, peça aos estudantes que identifiquem um 

objetivo pessoal e profissional. Eles devem demons-

trar, em um texto breve, como poupar dinheiro para o 

futuro pode ajudar a atingir essa meta e justificar sua 

escolha. Eles deverão escrever o objetivo e os textos 

em uma folha avulsa, sem se identificar. Ao final desta 

etapa, recolha as folhas e anexe-as às justificativas, mis-

turando-as em seguida.

Na sequência, organize uma nova etapa da ativida-

de em que os objetivos e as justificativas serão lidos 

em voz alta. O que eles sentem ao ouvir cada um dos 

objetivos? Concordam que guardar dinheiro será im-

portante para atingir essa meta? Finalmente, realize um 

debate sobre o tema e identifique objetivos parecidos, 

garantindo sempre que os colegas respeitem as metas 

individuais uns dos outros, conforme pedem as habili-

dades da empatia e da escuta. 

Esta atividade ajudará no desenvolvimento do auto-

conhecimento ao possibilitar que os estudantes reco-

nheçam objetivos e metas, emoções e potencialidades. 

As capacidades de perceber sentimentos relevantes e 

de argumentação também será desenvolvida, ajudan-

do na tomada de decisões. 

Atividade 3. 

Aula 4.5, página 60.

Competência: todas as estudadas até o presente 

momento 

A aula 4.5 apresenta a face negativa dos empréstimos 

com juros, explorando o exemplo do cartão de crédito, 

que no nosso país possui uma taxa de juros altíssima. 

Anteriormente, na aula 4.4, os estudantes estudaram a 

poupança, uma face positiva da taxa de juros. 

Por meio da análise da taxa de juros do cartão, seguida 

por uma entrevista com os familiares e posterior debate 

mediado pelo professor, os estudantes poderão perceber 

a importância de se planejar financeiramente e elaborar 

https://economia.uol.com.br/financas-pessoais/noticias/redacao/2019/03/12/pesquisa-brasileiros-anbima-investimentos.htm
https://economia.uol.com.br/financas-pessoais/noticias/redacao/2019/03/12/pesquisa-brasileiros-anbima-investimentos.htm
https://economia.uol.com.br/financas-pessoais/noticias/redacao/2019/03/12/pesquisa-brasileiros-anbima-investimentos.htm
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/09/26/67percent-dos-brasileiros-nao-conseguem-poupar-dinheiro-aponta-pesquisa.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/09/26/67percent-dos-brasileiros-nao-conseguem-poupar-dinheiro-aponta-pesquisa.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/09/26/67percent-dos-brasileiros-nao-conseguem-poupar-dinheiro-aponta-pesquisa.ghtml
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um orçamento, a fim de administrar suas finanças e evi-

tar, sempre que possível, o uso do cartão de crédito. 

No fim do capítulo há cinco lições que devem ser 

consideradas pelos estudantes ao planejar o emprego 

de seus recursos financeiros. Sugerimos como atividade 

de reflexão que eles, em duplas, elaborem cinco ações 

positivas, empregando as competências socioemocio-

nais estudadas. Uma dupla pode, por exemplo, conside-

rar as competências Autoconhecimento e Planejamen-

to da seguinte forma: “Diante de um irresistível convite 

para comprar várias peças em liquidação, controlar os 

impulsos e pensar em estratégias, considerando a real 

necessidade de comprar muitas peças novas de rou-

pa; conferir os recursos financeiros para poder tomar 

a decisão mais acertada; estudar o valor das peças e 

as formas de pagamento, de modo a ficar atento aos 

detalhes na execução do objetivo.” Outra ação que con-

templaria, por exemplo, a competência Resolução de 

Problemas, poderia ser enunciada da seguinte maneira: 

“Ao realizar um trabalho em grupo, considerar a opinião 

de todos os participantes e elaborar em conjunto as 

ações a serem empregadas.” 

O mais importante nesta atividade é o exercício de 

retomada das competências e respectivas habilidades 

que, atreladas às ações elaboradas pelos estudantes, 

poderão mostrar o quanto eles avançaram no traba-

lho, além de trazer ações e encaminhamentos muito 

originais. Assim, fique com os exemplos apenas como 

possibilidades e espere que os estudantes façam seus 

próprios direcionamentos. 

CAPÍTULO 5. A VOVÓ MANDOU UM ABRAÇO E UM DINHEIRINHO

Atividade 1. 

Aula 5.1, página 64.

Competência: Resiliência

Habilidades:

1. Desenvolver estratégias para adaptar-se a situações 

diversas com positividade e flexibilidade de atuação, 

que contribuam para a consecução de objetivos e 

evitar danos a si, aos outros e ao ambiente. 2

2. Agir com esforço e determinação, considerando situ-

ações desfavoráveis e utilizando-as como oportuni-

dades para rever erros e aprender com a experiência.

Competência: Planejamento 

Habilidade:

 Utilizar meios e recursos disponíveis para concreti-

zação de objetivos futuros, demostrando atenção a 

detalhes da execução.

Na página 55, há a figura de uma avó premiando os 

netos pelo esforço que eles fizeram para economizar a 

mesada. Ela procura ensiná-los sobre uma questão im-

portante: aprender a economizar. Provavelmente, essa 

senhora planejou uma velhice tranquila.
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Inicie a aula pedindo aos estudantes que criem uma 

história para a personagem, como por exemplo: “Aos 

setenta anos a senhora mora sozinha em uma casa 

comprada a partir das economias que fez com o marido. 

Atualmente é viúva, mas não depende dos filhos e ainda 

tem algum dinheiro sobrando para presentear os netos.” 

Na sequência, levante o seguinte questionamento: o 

que devemos fazer para garantir uma velhice segura?

Partindo do caso da personagem, veja se os estudan-

tes são capazes de compreender que sua segurança na 

velhice é fruto do que ela juntou enquanto trabalhava e 

da aposentadoria. No entanto, enfatize que essa situa-

ção não é a regra. Hoje, a expectativa de vida no Brasil 

cresceu, e nem todos os que passam dos 70 anos como 

ela estão em boa situação financeira. Para desenvolver 

esse tema, imprima e distribua aos estudantes, ou peça 

que leiam na internet, as reportagens indicadas abaixo:

UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE. Estu-

dos sobre terceira idade apontam que o Brasil 

chegará à velhice mais pobre e menos saudável. 

Disponível em: <https://abramge-uca.com.br/estu-

dos-sobre-a-terceira-idade-apontam-que-brasil-che-

gara-a-velhice-mais-pobre-e-menos-saudavel/>. 

Acesso em março de 2020.

ORGANIZZE. O que fazer para ter uma velhice 

tranquila. Disponível em: <https://financaspessoais.

organizze.com.br/o-que-fazer-para-ter-uma-velhice-

-tranquila/>. Acesso em março de 2020.

UOL. 8 dicas para planejar desde já uma velhice 

tranquila. Disponível em: <https://www.uol.com.br/

vivabem/listas/8-dicas-para-comecar-agora-a-plane-

jar-uma-velhice-tranquila.htm>. Acesso em março 

de 2020. 

USP. Revista Corpo e Espaço. Cuidar do corpo e 

mente é saída para envelhecer com saúde. Dispo-

nível em: <http://www.usp.br/espacoaberto/?mate-

ria=cuidar-de-corpo-e-mente-e-saida-para-envelhe-

cer-com-saude>. Acesso em março de 2020.

Converse com os estudantes e pergunte se eles com-

preenderam por que o Brasil está se tornando um país 

velho, a saber, em função de fatores como urbanização 

e melhora nas condições sanitárias, além dos avanços 

realizados na medicina, que hoje consegue controlar 

doenças crônicas, como pressão alta e diabetes, en-

tre outros exemplos, elevando a expectativa de vida. 

Pergunte aos estudantes se eles convivem com idosos 

e em qual situação eles se encontram. Quais sempre 

trabalharam? Quais estão aposentados? Quanto ga-

nham de aposentadoria? Têm boa saúde? Caso não, do 

que padecem? Têm convênio médio, pagam por ele ou 

são ajudados? Dependem do Sistema Único de Saúde 

para o tratamento de doenças? Moram sozinhos?

Para que os estudantes conheçam de forma con-

creta a situação de pessoas após os setenta anos, peça 

que, individualmente ou em duplas, entrevistem uma 

pessoa dessa faixa etária. Auxilie a turma na elaboração 

de questões que permitam identificar se os entrevista-

dos pouparam no decorrer da vida, que obstáculos e 

situações desfavoráveis enfrentaram, se conseguiram 

ou não superar situações de adversidade financeira 

com esforço e determinação, no que erraram e no que 

acertaram, entre outros exemplos. Com base nas res-

postas obtidas, peça aos estudantes que escrevam um 

texto sobre o que aprenderam com o entrevistado. 

É também importante explorar a ideia de que, para 

termos uma velhice mais tranquila e satisfatória, além 

de dinheiro, precisamos nos alimentar bem, fazer algum 

exercício, conviver com pessoas da mesma faixa etária, 

https://abramge-uca.com.br/estudos-sobre-a-terceira-idade-apontam-que-brasil-chegara-a-velhice-mais-pobre-e-menos-saudavel/
https://abramge-uca.com.br/estudos-sobre-a-terceira-idade-apontam-que-brasil-chegara-a-velhice-mais-pobre-e-menos-saudavel/
https://abramge-uca.com.br/estudos-sobre-a-terceira-idade-apontam-que-brasil-chegara-a-velhice-mais-pobre-e-menos-saudavel/
https://financaspessoais.organizze.com.br/o-que-fazer-para-ter-uma-velhice-tranquila/
https://financaspessoais.organizze.com.br/o-que-fazer-para-ter-uma-velhice-tranquila/
https://financaspessoais.organizze.com.br/o-que-fazer-para-ter-uma-velhice-tranquila/
https://www.uol.com.br/vivabem/listas/8-dicas-para-comecar-agora-a-planejar-uma-velhice-tranquila.htm
https://www.uol.com.br/vivabem/listas/8-dicas-para-comecar-agora-a-planejar-uma-velhice-tranquila.htm
https://www.uol.com.br/vivabem/listas/8-dicas-para-comecar-agora-a-planejar-uma-velhice-tranquila.htm
http://www.usp.br/espacoaberto/?materia=cuidar-de-corpo-e-mente-e-saida-para-envelhecer-com-saude
http://www.usp.br/espacoaberto/?materia=cuidar-de-corpo-e-mente-e-saida-para-envelhecer-com-saude
http://www.usp.br/espacoaberto/?materia=cuidar-de-corpo-e-mente-e-saida-para-envelhecer-com-saude
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contar com o apoio dos familiares, entre outros fatores. 

Se esse aspecto da questão não surgir nas discussões 

em sala, problematize-a. 

Após o compartilhamento de experiências, organize 

uma conversa sobre a importância de discutir o resul-

tado do trabalho que fizeram. Aproveite para trabalhar 

a capacidade de argumentação dos estudantes, contra 

ou a favor de diferentes posições em relação à poupan-

ça para o futuro.

Para finalizar a atividade, peça para cada estudante 

escrever um planejamento para o futuro pontuando 

o que pretende fazer para ter uma velhice tranquila. A 

seguir, proponha uma leitura coletiva dos textos. 

Atividade 2. 

Aula 5.2, página 66. 

Competência: Responsabilidade

Habilidades: 

1. Assumir e executar compromissos de forma inten-

cional, organizada e cuidadosa, esforçando-se na 

obtenção de resultados, tanto pessoal quanto coleti-

vamente. 

2. Desenvolver tarefas de forma conscienciosa e moti-

vada, demostrando empenho em atingir objetivos 

pessoais e sociais. 

Na página 66 os netos não entendem porque deveriam 

gostar do presente que estão ganhando da avó. Decer-

to eles esperavam um brinquedo, um livro, tênis novos 

ou uma bicicleta. Afinal, quem não gosta de ganhar 

presentes? Isso é o que leva as pessoas a comprar mais 

em datas especiais, como no Dia das Mães, no Dia dos 

Pais e no Natal.

Inicie a aula questionando os estudantes acerca do 

significado de datas como o Dia das Mães ou o Dia das 

Crianças e pergunte qual a relação dessas datas com o 

comércio. Peça à turma opiniões sobre o tema e explo-

re os diferentes pontos de vista que surgirem. 

Estimule uma reflexão sobre a relação entre o con-

sumo e a felicidade, sobre a ética exigida na elaboração 

das propagandas e sobre a posição do consumidor 

diante da publicidade.

Aqui, é importante explorar a ideia de como um con-

vite constante ao consumo pode nos fazer adquirir mais 

coisas do que necessitamos. Pergunte aos estudantes o 

que eles fazem nas ocasiões em que não têm acesso à 

internet. Certamente, alguém vai reclamar que não há o 

que fazer. No entanto, pode haver quem traga exemplos 

positivos, como por exemplo, de que fazem caminha-

das, jogam cartas ou vão ao parque com a família. O que 

se pretende aqui é conscientizar os jovens de que há 

diversas maneiras de se ocupar, para além da internet. 

Uma saída pouco adotada, mas que não custa 

muito, mobiliza sentimentos e emoções e exige ape-

nas criatividade, é fazer você mesmo os presentes para 

presentear amigos e familiares em comemorações. Essa 

solução trabalha competências como a responsabilida-

de e a resiliência, além da capacidade de tomar deci-

sões com base em princípios sustentáveis, exercitando 

o pensamento crítico e a cidadania. 

Pergunte aos estudantes se eles gostariam de 

participar de uma oficina de presentes. Provavelmente 

alguns ficarão entusiasmados com a ideia. O primeiro 

passo para tanto deve ser a produção de uma lista de 

possibilidades. 

Deixe que os estudantes trabalhem com suas 

próprias ideias de projetos e analisem sua viabilidade 
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de execução. Divida a sala em grupos e peça cada um 

deles imaginar possíveis presenteados e temas. Depois, 

analise com a turma cada proposta. Ressalte a impor-

tância de reutilizar objetos para a criação de presentes 

novos e criativos, incentivando o desenvolvimento de 

uma postura sustentável. Os estudantes podem encon-

trar inúmeras ideias para fazer presentes na internet. 

Peça que visitem este site, por exemplo: 

IDEIAS PRESENTES. Trinta ideias de presentes para 

você mesmo fazer. Disponível em: <https://ideias-

presentes.com/30-ideias-de-presentes-para-voce-

-mesmo-fazer-diy/>. Acesso em março de 2020.

Você também poderá propor ideias interessantes ao 

longo da atividade, como, por exemplo, dar de presen-

te uma planta cultivada desde a semente, um desenho 

ou pintura, um poema ou um depoimento em vídeo 

feito com smartphone para enviar como mensagem, 

tratando dos momentos felizes que cada um passou 

com a pessoa presenteada, entre outras opções.

Então, cada grupo deve escolher o presente que 

quer fazer e elencar uma pessoa que merece ganhá-lo, 

que pode ser um funcionário da escola, um estudante 

ou um familiar de algum estudante. Peça que anotem 

o material que será necessário e pesquisem o preço do 

que tiverem de comprar. Tendo os estudantes provi-

denciados os materiais, marque um dia para realizar a 

oficina de presentes. Talvez seja necessário mais que 

um dia. Escolha um lugar onde a turma possa trabalhar 

à vontade. 

Enquanto trabalham na produção dos presentes que 

resolveram fazer, os estudantes estarão assumindo um 

compromisso de forma intencional, se esforçando para 

obtenção de resultados e desenvolvendo um trabalho 

em equipe. Além de responsabilidade, ao pensarem em 

presentes para dar a alguém, os estudantes desenvol-

verão também empatia e, ao demonstrar empenho em 

atingir objetivos pessoais, resiliência.

Atividade 3.

Aula 5.3 página 68.

Competência: Autoconhecimento

Habilidades: 

1. Assumir e executar compromissos de forma inten-

cional, organizada e cuidadosa, esforçando-se na 

obtenção de resultados, tanto pessoal quanto coleti-

vamente. 

2. Desenvolver tarefas de forma conscienciosa e moti-

vada, demostrando empenho em atingir objetivos 

pessoais e sociais. 

A situação apresentada nesta aula servirá de base a 

mais uma discussão sobre investimentos para o futuro, 

desta vez sob uma perspectiva diferente, que aborda a 

importância do lazer e do ócio criativo para os desen-

volvimentos pessoal e profissional.

Inicialmente, proponha um debate sobre a seguinte 

frase, bastante utilizada no contexto empreendedor: 

“Tempo é dinheiro.” Estimule os estudantes a comentar 

a frase: eles concordam ou não com ela? Em seguida, 

apresente a seguinte questão: lazer, diversão, viagem e 

descanso ajudam uma pessoa a se desenvolver pessoal 

e profissionalmente? Novamente, peça que reflitam e 

relacionem a pergunta com a primeira frase. Espera-se 

que os estudantes percebam que, do ponto de vista 

de quem concorda com a afirmação, uma pessoa que 

https://ideiaspresentes.com/30-ideias-de-presentes-para-voce-mesmo-fazer-diy/
https://ideiaspresentes.com/30-ideias-de-presentes-para-voce-mesmo-fazer-diy/
https://ideiaspresentes.com/30-ideias-de-presentes-para-voce-mesmo-fazer-diy/
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gasta tempo com lazer, viagem ou descanso está per-

dendo dinheiro. 

Então, apresente uma nova perspectiva, através de 

novas questões: 

1. Será que investir em lazer, descanso ou viagens 

pode nos ajudar a ganhar dinheiro? Caso sim, como? 

2. Mesmo que você acabe ganhando menos dinheiro, 

é importante ter tempo livre para o lazer? 

Deixe que os estudantes levantem hipóteses e, ao tér-

mino da discussão, apresente as seguintes leituras, que 

poderão ser realizadas em duplas:

UOL. Mais ócio, por favor. Disponível em: <https://

noticias.uol.com.br/reportagens-especiais/domeni-

co-de-masi-ocio-criativo-novo-livro/#mais-ocio-por-

-favor>. Acesso em março de 2020. 

REVISTA TRIP. Tempo livre: necessidade que virou 

privilégio. <https://revistatrip.uol.com.br/trip/tem-

po-livre-necessidade-que-virou-privilegio>. Acesso 

em março de 2020.

CAPUT Consultoria Diversão no trabalho aumenta 

resultados. <https://www.bonde.com.br/mundo-

-corporativo/diversao-no-trabalho-aumenta-resulta-

dos-114578.html>. Acesso em março de 2020.

Para encerrar a atividade, peça para os estudantes 

citarem palavras que se relacionam com trabalho e 

diversão. Divida a lousa em duas colunas e registre as 

palavras. Há termos que podem ser comuns às duas 

colunas: o trabalho pode ser divertido, e uma diversão 

pode se transformar em atividade profissional. Certifi-

que-se de que os estudantes reconheçam que o con-

ceito de ócio criativo não implica fazer nada, mas sim 

fazer o que se gosta. Essa reflexão é muito importante 

para que os estudantes desenvolvam o autoconheci-

mento, o pensamento crítico e resiliência, e também 

preparem-se para tomadas de decisões no mundo 

do trabalho.

Finalmente, solicite a redação de um texto argu-

mentativo a respeito da frase “tempo é dinheiro”. Com 

base no que os estudantes aprenderam sobre o ócio 

criativo e a importância de se divertir no trabalho, e 

a partir da reflexão acerca do gasto de recursos com 

viagens e lazer, eles concordam ou discordam da frase? 

Assim, os jovens exercem sua cidadania e desenvol-

vem a capacidade de analisar fatos e informações para 

argumentar em discussões relacionadas ao tema do 

trabalho contemporâneo. 

Atividade 4. 

Aula 5.5, página 73.

Competência: Pensamento crítico 

Habilidades: 

1. Analisar, explicar e defender as diferentes linhas de 

pensamento formuladas para compreensão de um 

determinado assunto/fenômeno. 

2. Argumentar, com base em evidências confiáveis, 

negociando pareceres coletivos que promovam a 

cidadania e o respeito aos direitos humanos.

https://noticias.uol.com.br/reportagens-especiais/domenico-de-masi-ocio-criativo-novo-livro/#mais-ocio-por-favor
https://noticias.uol.com.br/reportagens-especiais/domenico-de-masi-ocio-criativo-novo-livro/#mais-ocio-por-favor
https://noticias.uol.com.br/reportagens-especiais/domenico-de-masi-ocio-criativo-novo-livro/#mais-ocio-por-favor
https://noticias.uol.com.br/reportagens-especiais/domenico-de-masi-ocio-criativo-novo-livro/#mais-ocio-por-favor
https://revistatrip.uol.com.br/trip/tempo-livre-necessidade-que-virou-privilegio
https://revistatrip.uol.com.br/trip/tempo-livre-necessidade-que-virou-privilegio
https://www.bonde.com.br/mundo-corporativo/diversao-no-trabalho-aumenta-resultados-114578.html
https://www.bonde.com.br/mundo-corporativo/diversao-no-trabalho-aumenta-resultados-114578.html
https://www.bonde.com.br/mundo-corporativo/diversao-no-trabalho-aumenta-resultados-114578.html
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A situação apresentada neste capítulo permite uma 

reflexão muito importante acerca dos gastos com a 

educação. Levante as seguintes questões: cursos de 

formação podem ser considerados investimentos? Você 

já pensou nos cursos que gostaria de fazer? Peça que 

justifiquem suas respostas e dê oportunidade para que 

todos exponham seus desejos, de modo a trabalhar a 

empatia e a escuta. Em seguida, apresente o seguinte 

vídeo à turma: 

CANAL DO POR QUÊ?. Estudar dá dinheiro? Dispo-

nível em: <https://youtu.be/-amQS_s-bZo>. Acesso 

em março de 2020.

Após discutir o conteúdo do vídeo, os estudantes de-

vem reconhecer que, por mais que seja necessário ter 

força de vontade e determinação para evitar impulsos 

consumistas, as despesas com educação e formação 

profissional (cursos como os de informática, abordado 

no livro) podem ser consideradas um investimento para 

o futuro, e existe uma relação direta entre tempo de 

estudo e faixa salarial. 

Em seguida, solicite aos estudantes que, em duplas, 

encenem um diálogo para a turma, que consiste no 

seguinte: um dos estudantes quer gastar dinheiro com 

uma roupa de marca, enquanto o outro pretende eco-

nomizar para fazer um curso que o ajudará a competir 

por vagas em universidades e de trabalho no futuro. 

Os estudantes podem tanto representar a si próprios 

como inventar uma personagem, mas é importante 

que cada um defenda sua posição com argumentos. 

Depois de alguns minutos de apresentação, a turma 

deve eleger qual estudante foi mais convincente em 

sua argumentação. 

Finalmente, pergunte aos estudantes o que acharam 

da atividade e se esse exercício mudou suas perspecti-

vas sobre dinheiro, investimento, consumo e trabalho. 

Realize um debate sobre os seguintes temas: a impor-

tância de reconhecer as próprias emoções e controlar 

impulsos; fazer economia e investir em si mesmo, 

objetivando uma formação profissional adequada; 

traçar objetivos e metas e tomar decisões que levem 

a escolhas construtivas. Ao analisar as diferentes linhas 

de pensamento formuladas para a compreensão de um 

determinado assunto, por meio de hipóteses e posicio-

namentos conscientes, os estudantes desenvolvem o 

pensamento crítico, o planejamento, e a responsabili-

dade. Apoiados em uma mentalidade de crescimento, 

essas competências auxiliam em sua jornada futura no 

mundo do trabalho, o que contempla a competência 

geral 6 da BNCC, a saber: “Valorizar a diversidade de 

saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhe-

cimentos e experiências que lhe possibilitem entender 

as relações próprias do mundo do trabalho e fazer 

escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu 

projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência 

crítica e responsabilidade.”

https://youtu.be/-amQS_s-bZo
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CAPÍTULO 6. DINHEIRO CRESCENDO COMO BACTÉRIAS? BOAS E MÁS NOTÍCIAS

Atividade 1 

Aula 6.1, página 78

Competência: Resiliência

Habilidades:

1. Desenvolver estratégias para adaptar-se a situações 

diversas com positividade e flexibilidade de atuação, 

que contribuam para a consecução de objetivos e 

evitar danos a si, aos outros e ao ambiente. 

2. Agir com esforço e determinação, enfrentando situa-

ções desfavoráveis e utilizando-as como oportunida-

des para rever erros e aprender com a experiência.

Na página 78 do Livro do Estudante, apresenta-se aos 

estudantes a informação de que, em condições favo-

ráveis, a reprodução das bactérias ocorre rapidamente. 

A reprodução de bactérias benignas é comparada ao 

aumento do dinheiro aplicado na poupança ou em 

outra aplicação que rende juros ao dia. 

Converse com os estudantes para verificar se eles 

conhecem pessoas ou famílias que têm dinheiro 

aplicado; pergunte também se têm conhecimento de 

alguém com dívidas. Se houver constrangimento em 

abordar a própria situação ou a da família, deixe que fa-

lem de terceiros ou de personagens fictícios. Peça que 

eles levantem hipóteses sobre como pessoas entram 

em situações de endividamento e de como poderiam 

resolvê-la. Durante a discussão, observe se algum 

estudante menciona as formas por meio das quais as 

pessoas podem negociar suas dívidas. 

A discussão permite aos jovens trocar estratégias im-

portantes, tanto para se organizarem financeiramente, 

poupando, como para superarem seus problemas com 

dívidas e falta de planejamento.

Com o objetivo de ampliar a discussão e contribuir 

para a construção da resiliência, sugira que a classe leia 

a matéria abaixo e aponte as dificuldades e superações 

vividas pelo jovem empreendedor Fred. A seguir, peça 

que façam um paralelo entre as situações enfrentadas 

por Fred e a temática do capítulo.

Texto: Jovem empreendedor abre o seu próprio 

negócio com apenas 35,00 reais. G1.Globo.com; 

Sebrae. Histórias de Sucesso. Disponível em: https://

g1.globo.com/mg/minas-gerais/especial-publicita-

rio/sebrae-historias-de-sucesso/noticia/2018/07/23/

jovem-empreendedor-abre-o-seu-proprio-negocio-

-com-apenas-r-35-reais.ghtml.

Aceitar que as mudanças fazem parte da vida, acatando 

o que não é possível ser mudado e investindo no que é 

possível modificar, além de resistir às situações desfavo-

ráveis e tomar a iniciativa para superar os problemas faz 

parte do processo de desenvolvimento da Resiliência. 

Assim, a ideia é permitir aos estudantes refletir sobre 

estratégias para se adaptarem a situações diversas com 

positividade e flexibilidade de atuação, contribuindo 

para evitar danos a si e aos outros. Também irão utilizar 

argumentação e refletir sobre a necessidade de agir-

mos com determinação, enfrentando situações desfa-

voráveis e utilizando-as como oportunidades para rever 

https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/especial-publicitario/sebrae-historias-de-sucesso/noticia/2018/07/23/jovem-empreendedor-abre-o-seu-proprio-negocio-com-apenas-r-35-reais.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/especial-publicitario/sebrae-historias-de-sucesso/noticia/2018/07/23/jovem-empreendedor-abre-o-seu-proprio-negocio-com-apenas-r-35-reais.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/especial-publicitario/sebrae-historias-de-sucesso/noticia/2018/07/23/jovem-empreendedor-abre-o-seu-proprio-negocio-com-apenas-r-35-reais.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/especial-publicitario/sebrae-historias-de-sucesso/noticia/2018/07/23/jovem-empreendedor-abre-o-seu-proprio-negocio-com-apenas-r-35-reais.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/especial-publicitario/sebrae-historias-de-sucesso/noticia/2018/07/23/jovem-empreendedor-abre-o-seu-proprio-negocio-com-apenas-r-35-reais.ghtml
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erros e aprender com a experiência, de modo exercer 

pensamento crítico e tomar decisões responsáveis. 

Atividade 2. 

Aula 6.2, página 80

Competência: Resolução de problemas 

Habilidades:

1. Elaborar um conjunto de estratégias para diagnós-

tico, análise detalhada do problema, identificação 

e encaminhamento de ações para a superação do 

mesmo de forma eficaz. 

2. Desenvolver procedimentos que mobilizem a refle-

xão e o emprego de hipóteses, ideias e tentativas 

que considerem perspectivas inéditas de solução.

Na página 80 do livro os estudantes aprendem que o 

dinheiro depositado em aplicação no banco aumenta 

mês a mês. Mas para conseguir poder investir, evidente-

mente, os jovens terão de poupar parte de sua renda. O 

livro procura mostrar a importância de economizar, não 

gastar mais do que tem e procurar as melhores opções 

para gastar menos, atitudes essenciais a todos, sobretu-

do àqueles que têm um trabalho informal, sem salário 

garantido todo mês.

Pergunte aos estudantes se eles sabem o que é 

trabalho informal e se conhecem pessoas que têm esse 

tipo de atividade. Anote na lousa as hipóteses e os tipos 

de trabalho mencionados. Provavelmente, os estudan-

tes darão exemplos diversos, comentando inclusive que 

há pessoas que trabalham informalmente por opção, 

porque gostam de trabalhar no seu próprio ritmo e 

evitam a rotina. Atualmente, com as mudanças no 

mercado de trabalho, essa forma de ocupação é muito 

comum entre jovens que atuam como prestadores de 

serviços, fazendo o que se chama trabalho “terceiriza-

do”. Explique esse conceito, mostrando que o prestador 

de serviço geralmente é um profissional contratado 

por empresas para prestar serviços por um período 

determinado. (ele pode, inclusive, trabalhar para várias 

empresas). Essa forma de trabalho às vezes é exercida 

na própria casa do prestador, em regime conhecido 

como home office. 

Apresente aos estudantes os vídeos a seguir, a respeito 

do home office. Aproveite para questionar os estudantes 

sobre seus planos de futuro:

5 coisas sobre Home-office | tome nota. Produ-

zido pelo Superior Tribunal do Trabalho. Disponível 

em: <https://youtu.be/oVWXaMjR_R4> Acesso em 

dezembro de 2019. 

Home office: desafios e benefícios. Canaltech. 

Disponível em: <https://youtu.be/badvajP-My8> 

Acesso em dezembro de 2019.

Quais direitos de quem trabalha em home-office. 

Tribunal Superior do Trabalho. Disponível em: <ht-

tps://youtu.be/PqSqYVA_OgE> Acesso em dezem-

bro de 2019. 

As pessoas que exercem trabalho informal sem ligação 

legal com as empresas para as quais trabalham preci-

sam ter uma empresa para emitir notas para os empre-

gadores. Para isso elas precisam decidir entre abrir uma 

empresa MEI (Micro Empreendedor Individual) ou uma 

Empresa de Pequeno Porte, quando os rendimentos ul-

https://youtu.be/oVWXaMjR_R4
https://youtu.be/badvajP-My8
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trapassarem R$81.000,00 anuais. Para conhecer melhor 

as regras que regem o trabalho do Microempreendedor 

e da Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa os 

estudantes podem fazer uma visita ao Sebrae ou reali-

zar uma pesquisa on line.

Como atividade que lhes permita desenvolver proce-

dimentos que mobilizem a reflexão e o emprego de hi-

póteses, ideias e tentativas que considerem perspectivas 

inéditas de solução, proponha que, em duplas, reflitam 

sobre vantagens e desvantagens desse tipo de trabalho. 

Depois, solicite que façam a socialização das respostas.

Ao refletirem criticamente sobre as possibilidades fu-

turas de inserção no mundo de trabalho, desenvolvendo 

tarefas de forma conscienciosa, com motivação e em-

penho, os estudantes estão desenvolvendo habilidades 

importantes da competência Resolução de Problemas.

Atividade 3

Aula 6.3, página 82

Competência: Pensamento crítico

Habilidades: 1

1. Analisar, explicar e defender as diferentes linhas de 

pensamento formuladas para compreensão de um 

determinado assunto/fenômeno. 

2. Argumentar, com base em evidências confiáveis, 

negociando pareceres coletivos que promovam a 

cidadania e o respeito aos direitos humanos.

Na página 83 do livro, os estudantes retomam a infor-

mação de que as bactérias se reproduzem exponencial-

mente, ou seja, o número de bactérias cresce muito rapi-

damente ao longo do tempo. Esta é uma oportunidade 

de introduzir um tema importante de saúde. Relembre 

os estudantes de que os vírus também têm crescimento 

exponencial crescente. E, como existem bactérias e vírus 

que causam doenças, o número de doentes também 

pode crescer de modo exponencial, o que configura 

uma situação de epidemia. Aproveite para questionar a 

classe sobre o significado desse conceito, resgatando ex-

periências prévias e conhecimentos sobre o assunto. No 

Brasil já houve várias epidemias; retome as mais recentes, 

como sarampo, dengue, zika, febre amarela e coronaví-

rus. Lembre que muitas delas, ao longo da história, foram 

contidas pela vacinação. Vale ressaltar o recrudescimento 

dos casos de sarampo no país. Pergunte aos estudan-

tes quais deles já tomaram a vacina tríplice (sarampo, 

rubéola, caxumba) quando bebês ou nas campanhas de 

vacinação promovidas pelo governo. Para ampliar os co-

nhecimentos, recomende aos estudantes que leiam os 

textos sugeridos a seguir, ambos do Ministério da Saúde. 

Sarampo: sintomas, prevenção, causas, com-

plicações e tratamento, disponível em: <http://

www.saude.gov.br/saude-de-a-z/sarampo>. Acesso 

em fevereiro de 2020.

Cresce 18% número de casos de sarampo no 

Brasil. Disponível em: <http://saude.gov.br/noticias/

agencia-saude/45750-cresce-18-numero-de-casos-

-de-sarampo-no-brasil>. Acesso em fevereiro de 2020.

Peça aos estudantes que levantem hipóteses para ex-

plicar porque o número de casos de sarampo no Brasil 

está aumentando e anote as respostas na lousa. 

Espera-se que percebam que o aumento de casos 

de sarampo está diretamente relacionado à diminuição 

do número de crianças vacinadas. Essa diminuição fez 

http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/sarampo
http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/sarampo
http://saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45750-cresce-18-numero-de-casos-de-sarampo-no-brasil
http://saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45750-cresce-18-numero-de-casos-de-sarampo-no-brasil
http://saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45750-cresce-18-numero-de-casos-de-sarampo-no-brasil
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com que o Brasil, que foi declarado livre de sarampo, te-

nha voltado a ter doença como um problema de saúde 

pública. Leia o seguinte texto para a classe:

O que provocou a queda na imunização contra o 

sarampo?

“São vários os fatores. É importante destacar o pa-

pel da sociedade nesse processo. Há ainda muita ig-

norância quando falamos em vacina. É cada vez mais 

comum ver pais e mães defendendo movimentos 

antivacinas e deixando de imunizar os filhos. Não há 

qualquer embasamento científico para isso. Boatos 

como os de que a vacinas causam autismo, já foram 

desacreditados por especialistas no mundo inteiro. 

É preciso que todos tenham a consciência de que 

vacinar-se não é uma opção individual e não pode 

ser encarada dessa forma. É a proteção de todos que 

nos cercam que está em jogo.”

Depoimento do Dr. Alexandre Chieppe. Disponí-

vel em: <http://finep.gov.br/noticias/todas-noticias/

5988-vacinar-se-e-um-ato-de-cidadania>.

Pergunte a opinião dos jovens sobre o assunto: os 

pais têm o direito de não vacinar seus filhos? Baseado 

no texto acima, explique por que a vacina não deve 

ser considerada opção individual. Ao analisar os fatos 

e participar do debate, os estudantes estarão desen-

volvendo a habilidade de analisar, explicar e defender 

diferentes linhas de pensamento e poderão argumen-

tar, com base em evidências confiáveis, apresentando 

pareceres que promovam a cidadania e o respeito aos 

direitos humanos. Além disso, estarão trabalhando a 

argumentação e analisando a importância de tomada 

de decisões responsáveis. 

Finalmente, pergunte aos estudantes o que eles 

fariam se fossem médicos encarregados de combater 

esse crescimento exponencial de casos de sarampo 

no Brasil. Peça então que gravem vídeos ou áudios 

curtos, com auxílio de câmeras e gravadoras de smar-

tphones, estimulando jovens e suas famílias a se enga-

jarem nas campanhas de vacinação por uma questão 

de saúde pública. 

CAPÍTULO 7. UMA ÁRVORE QUE DÁ DINHEIRO

Atividade 1

Aula 7.1, página 89

Competência: Responsabilidade 

Habilidades: 

1. Assumir e executar compromissos de forma inten-

cional, organizada e cuidadosa, esforçando-se na 

obtenção de resultados, tanto pessoal quanto coleti-

vamente. 

2. Desenvolver tarefas de forma conscienciosa e moti-

vada, demostrando empenho em atingir objetivos 

pessoais e sociais.

Na página 89 os estudantes aprendem que para termos 

uma reserva no futuro, precisamos economizar e inves-

tir. A aula sugere economizar dinheiro consumindo me-

http://finep.gov.br/noticias/todas-noticias/5988-vacinar-se-e-um-ato-de-cidadania
http://finep.gov.br/noticias/todas-noticias/5988-vacinar-se-e-um-ato-de-cidadania
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nos ou abrindo mão de balas, refrigerantes e chicletes. 

Mas é possível economizar em muitos outros aspectos. 

Peça para os estudantes consultarem os conteúdos a 

seguir que ensinam como podemos poupar dinheiro. 

10 dicas para economizar dinheiro. SERASA CON-

SUMIDOR. Disponível em: <https://www.serasacon-

sumidor.com.br/ensina/suas-economias/10-dicas-

-para-economizar-dinheiro/> Acesso em dezembro 

de. 2019. 

7 truques para deixar de gastar à toa e economi-

zar dinheiro. Empresas e Negócios. Disponível em: 

<https://revistapegn.globo.com/Administracao-de-

-empresas/noticia/2016/07/7-truques-para-deixar-

-de-gastar-toa-e-economizar-dinheiro.html> Acesso 

em dezembro de 2019.

A seguir solicite que a classe se organize em duplas para 

avaliar as dicas propostas nos sites. Entre os exemplos 

de atitudes estão: anotar o que gastam, adiar grandes 

compras, escolher um dia por semana para não gas-

tar nada, não contrair dívidas, pagar as contas fixas no 

dia seguinte ao do recebimento do salário (para evitar 

atrasos e calcular o que sobra para as demais despesas), 

procurar promoções, preferir o lazer gratuito, refletir an-

tes de comprar, etc. Depois que eles analisarem as dicas, 

peça que listem o que podem colocar em prática. 

Terminada essa análise, abra a conversa, de forma 

que todos se manifestem e acrescentem outras suges-

tões, justificando a escolha de modo a trabalhar tanto a 

argumentação como a tomada de decisões críticas. 

Eles também podem ser orientados a pesquisar dicas 

em outros sites.

Mostre para o grupo que, ao prestar atenção na 

economia do dia a dia, estarão assumindo compro-

missos, esforçando-se para obter resultados e trei-

nando a habilidade de assumir uma tarefa de forma 

consciente e motivada, a fim de atingir objetivos pes-

soais, habilidades que serão importantes em diversos 

momentos de sua vida. 

Para se sentirem ainda mais motivados, os estu-

dantes podem trabalhar em duplas para planejar algo 

que gostariam de fazer com o dinheiro economizado. 

Um exemplo seria uma viagem: peça que escolham 

para onde gostariam de ir, informem-se sobre o pre-

ço das passagens, o custo da hospedagem e quanto 

precisarão economizar por mês, com base em um 

salário fixo que pode ser estipulado para esta atividade, 

tendo como base de referência o salário mínimo. Cada 

dupla então vai contar para os colegas a viagem que 

imaginou, quanto vai custar e como irá poupar para 

arrecadar a quantia. No fim, espera-se que reconheçam 

que poupar, diminuindo o consumo, para investir em 

conhecimento é muito recompensador. 

Atividade 2 

Aula 7.2, página 91 

Competência: Autoconhecimento 

Habilidades:

1. Reconhecer os próprios objetivos, emoções, poten-

cialidades e limitações. 

2. Desenvolver uma autopercepção emocional acurada 

e expressar opiniões de maneira segura, apoiada em 

uma mentalidade de crescimento.

https://www.serasaconsumidor.com.br/ensina/suas-economias/10-dicas-para-economizar-dinheiro/
https://www.serasaconsumidor.com.br/ensina/suas-economias/10-dicas-para-economizar-dinheiro/
https://www.serasaconsumidor.com.br/ensina/suas-economias/10-dicas-para-economizar-dinheiro/
https://revistapegn.globo.com/Administracao-de-empresas/noticia/2016/07/7-truques-para-deixar-de-gastar-toa-e-economizar-dinheiro.html
https://revistapegn.globo.com/Administracao-de-empresas/noticia/2016/07/7-truques-para-deixar-de-gastar-toa-e-economizar-dinheiro.html
https://revistapegn.globo.com/Administracao-de-empresas/noticia/2016/07/7-truques-para-deixar-de-gastar-toa-e-economizar-dinheiro.html
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O tempo passa e precisamos fazer bom dele. Os bra-

sileiros, segundo as pesquisas, passam muito tempo 

ligados à internet, hábito que pode fazer mal à saúde 

física e mental, como os estudantes poderão se certifi-

car acessando os sites e reportagens a seguir:

G1. Brasileiro é um dos campeões em tempo 

conectado à internet. Disponível em: <https://

g1.globo.com/especial-publicitario/em-movimento/

noticia/2018/10/22/brasileiro-e-um-dos-campeoes-

-em-tempo-conectado-na-internet.ghtml> Acesso 

em dezembro de 2019.

Agência Brasil. Tempo gasto em computadores 

afeta bem-estar de jovens, diz pesquisa. Dispo-

nível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/

noticia/2018-05/tempo-gasto-em-computadores-a-

feta-bem-estar-de-jovens-diz-pesquisa> Acesso em 

dezembro de 2019.

Após a leitura, converse com os estudantes sobre o tem-

po que eles costumam gastar por dia no computador 

com uso da internet, interagindo nas redes sociais ou jo-

gando videogames. Para enriquecer a atividade, desenhe 

na lousa uma tabela igual à apresentada abaixo e peça 

para que eles a reproduzam no caderno e a preencham.

Com esses dados elaborados, uma atividade interes-

sante é pedir que criem gráficos de barra separados ou 

usando os mesmos eixos. Assim terão uma percepção 

visual dos dados numéricos. 

Os estudantes podem fazer também o levantamen-

to do tempo que gastam nas diferentes atividades em 

seu cotidiano, montando um a lista dos afazeres diários: 

higiene, alimentação, estudo, trabalho, serviços de casa, 

cursos, atividades físicas, lazer etc.

Complete a atividade com uma roda de conversa e 

estimule os estudantes a argumentar sobre os motivos 

que os levam a gastar mais tempo em determinada 

atividade e se consideram isso saudável. Termine por 

apresentar a seguinte questão: como o tempo de que 

disponho pode ser mais bem aproveitado? 

Após a apresentação da turma, peça que, em duplas, 

eles registrem duas maneiras inéditas para reorganizar 

o tempo que tem para as atividades cotidianas. Ouça 

sua colocações e em seguida compartilhe com o grupo 

de estudantes que o tempo quando bem planejado 

e administrado permite-lhes a realização de novas 

atividades para as quais, muitas vezes, eles não acham 

espaço, como fazer um novo curso, praticar esportes, 

ler um livro etc. Assim, esta poderia ser, tal como está 

no capítulo, a quarta lição a ser guardada: administrar 

de forma eficiente o tempo. 

Ao realizar essas atividades os estudantes estarão 

reconhecendo seus próprios objetivos, emoções, 

potencialidades e limitações, de forma a desenvolver a 

autopercepção emocional. Também poderão exercitar 

maneiras de expressar opiniões de maneira segura, 

trabalhando a argumentação e a tomada de decisões 

responsáveis. 
nome do 
estudante

tempo gasto

internet redes sociais Jogos

https://g1.globo.com/especial-publicitario/em-movimento/noticia/2018/10/22/brasileiro-e-um-dos-campeoes-em-tempo-conectado-na-internet.ghtml
https://g1.globo.com/especial-publicitario/em-movimento/noticia/2018/10/22/brasileiro-e-um-dos-campeoes-em-tempo-conectado-na-internet.ghtml
https://g1.globo.com/especial-publicitario/em-movimento/noticia/2018/10/22/brasileiro-e-um-dos-campeoes-em-tempo-conectado-na-internet.ghtml
https://g1.globo.com/especial-publicitario/em-movimento/noticia/2018/10/22/brasileiro-e-um-dos-campeoes-em-tempo-conectado-na-internet.ghtml
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-05/tempo-gasto-em-computadores-afeta-bem-estar-de-jovens-diz-pesquisa
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-05/tempo-gasto-em-computadores-afeta-bem-estar-de-jovens-diz-pesquisa
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-05/tempo-gasto-em-computadores-afeta-bem-estar-de-jovens-diz-pesquisa
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Atividade 1 

Aula 8.1 - página 84

Competência: Pensamento crítico

Habilidades: 

1. Analisar, explicar e defender as diferentes linhas de 

pensamento formuladas para compreensão de um 

determinado assunto/fenômeno. 

2. Argumentar, com base em evidências confiáveis, 

negociando pareceres coletivos que promovam a 

cidadania e o respeito aos direitos humanos.

Na página 95 o estudante se depara com a frase mági-

ca: “Aqui é mais barato!” Os lojistas sabem que poucas 

pessoas resistem a um apelo tão tentador, pois quem 

não quer comprar mais barato? 

No Brasil, por exemplo, são comuns nas lojas que 

fazem liquidações de verão e inverno, muitas vezes em 

momentos de baixa no consumo, como após o Natal, 

por exemplo. Pergunte aos estudantes se eles acham 

que essas promoções dão descontos reais e relevantes. 

Em muitos casos, as promoções ajudam o lojista a esco-

ar seu estoque e o consumidor a comprar mais barato. 

O mesmo não pode ser dito sobre as promoções 

do tipo Black Friday, que podem ou não ser úteis aos 

consumidores. Seria importante que os estudantes 

soubessem a história dessa promoção que surgiu nos 

Estados Unidos nos anos 1980, na sexta-feira posterior 

ao Dia de Ação de Graças para estimular o comércio em 

um dia que, no calendário norte-americano, era pou-

quíssimo movimentado. Estimule que os jovens pesqui-

sem o assunto em grupos e depois compartilhem suas 

descobertas com os colegas. 

Disponibilizamos alguns exemplos:

O que é e como surgiu a Black Friday? Disponível em: 

<https://www.scoremedia.com.br/o-que-e-e-como-

-surgiu-o-black-friday/>. Acesso em dezembro de 2019. 

CANAL TECH. O barato que saiu caro. Disponível em:

<https://canaltech.com.br/e-commerce/o-barato-

-que-saiu-caro-falsos-descontos-na-black-friday/> 

Acesso em dezembro de 2019.

Nesses artigos os estudantes vão aprender que para 

fazer bons negócios devem estar bem informados. 

Questione-os sobre o que fariam para descobrir se 

os descontos oferecidos na Black Friday são reais. Ao 

refletir sobre as promoções, os estudantes estarão 

desenvolvendo a habilidade de analisar uma situação e 

argumentar com base em evidências. 

Para finalizar, proponha que os estudantes realizem 

entrevistas com seus familiares estipulando questões 

que investiguem seu comportamento em promoções: 

quem já comprou na Black Friday? Quem costuma 

comprar somente em promoções? Pesquisa antes de 

comprar? Fez bom negócio ou o barato saiu caro? 

Realmente precisava do produto? Os próprios jovens 

podem levantar outras questões, e na aula seguinte 

compartilhar os resultados das entrevistas em um de-

bate sobre o tema.

CAPÍTULO 8. AQUI É MAIS BARATO!

https://www.scoremedia.com.br/o-que-e-e-como-surgiu-o-black-friday/
https://www.scoremedia.com.br/o-que-e-e-como-surgiu-o-black-friday/
https://canaltech.com.br/e-commerce/o-barato-que-saiu-caro-falsos-descontos-na-black-friday/
https://canaltech.com.br/e-commerce/o-barato-que-saiu-caro-falsos-descontos-na-black-friday/
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Você também pode aproveitar a oportunidade 

para reforçar a ideia de que consumo é diferente de 

consumismo. Termine colocando essa questão para os 

estudantes responderem, de modo que trabalhem a 

argumentação. Nesse estudo os estudantes estarão 

trabalhando o pensamento crítico e criando bases para 

a tomada de decisões responsáveis.

Atividade 2

Aula 8.2 – página 97

Competência: Responsabilidade

Habilidades: 

1. Assumir e executar compromissos de forma inten-

cional, organizada e cuidadosa, esforçando-se na 

obtenção de resultados, tanto pessoal quanto coleti-

vamente. 

2. Desenvolver tarefas de forma conscienciosa e moti-

vada, demostrando empenho em atingir objetivos 

pessoais e sociais.

Na página 97 os estudantes aprendem que as empresas 

têm muito interesse na adesão dos consumidores ao 

cartão de crédito. Até algum tempo, esses cartões eram 

enviados pelo correio sem que fossem pedidos. Atual-

mente essa prática é proibida e fiscalizada pelos órgãos 

de defesa do consumidor. 

Esse é um momento oportuno para pedir que os 

estudantes visitem o portal Defesa do Consumidor, 

resultado de uma parceria estabelecida entre a Secre-

taria Nacional do Consumidor (Senacon) e a Universi-

dade de Brasília (UnB), por meio do Centro de Apoio ao 

Desenvolvimento Tecnológico (CDT) e do Laboratório 

de Tecnologias da Tomada de Decisão (LATITUDE). Nele 

é possível encontrar diversas informações relevantes 

sobre a defesa do consumidor. É um espaço com ferra-

mentas para educação, informação, orientação. Dispo-

nível em: <https://www.defesadoconsumidor.gov.br/

sobre-o-portal> Acesso em dezembro de 2019

O Procon dispõe uma cartilha do consumidor no 

seguinte endereço: <http://www.procon.al.gov.br/legis-

lacao/cartilhadoconsumidor.pdf> Acesso Dez. 2019

Essa cartilha mostra que até a década de 1990 não 

existiam leis que protegessem as pessoas que compras-

sem um produto ou contratassem qualquer serviço. Se 

alguém se sentisse lesado em alguma transação comer-

cial, não tinha a quem recorrer. Em março de 1991 en-

trou em vigor a Lei nº 8.078/90, que é mais conhecida 

como Código de Defesa do Consumidor. Esta lei veio 

ajudar o consumidor a exigir seus direitos, mas existem 

pessoas que sequer têm consciência disso. 

O Procon (Programa de Proteção e Defesa do Con-

sumidor) é uma fundação voltada para a mediação de 

conflitos entre os consumidores e os fornecedores de 

produtos e serviços. Faz parte da Secretaria da Justiça 

e da Defesa da Cidadania e está presente em todos os 

estados. Tendo problemas, o consumidor deve procurar 

o Procon de seu estado e registrar a reclamação. Caso 

o Procon não consiga determinar um acordo entre 

ambas as partes, o processo é encaminhado para o 

Juizado Especial Cível da localidade em que o caso foi 

registrado.

Abra um debate com os jovens perguntando-lhes se 

já se sentiram lesados na compra de algum produto ou 

serviço. Se considerar oportuno, proponha uma ativida-

de na qual um dos jovens deve simular ser o vendedor 

de um produto enquanto outro argumenta por seus di-

reitos após se sentir lesado. Ao exercerem esses papéis, 

https://www.defesadoconsumidor.gov.br/sobre-o-portal
https://www.defesadoconsumidor.gov.br/sobre-o-portal
http://www.procon.al.gov.br/legislacao/cartilhadoconsumidor.pdf
http://www.procon.al.gov.br/legislacao/cartilhadoconsumidor.pdf


atividades socioemocionais - aprendendo a lidar com dinheiro - 9o ano ensino fundamental 38

os estudantes poderão perceber a necessidade de, caso 

sejam prejudicados, assumir e executar compromissos 

de forma intencional, organizada e cuidadosa, esforçan-

do-se na obtenção de resultados. Não se deve simples-

mente ignorar o problema, mas sim desenvolver tarefas 

com conscienciosidade e motivação demonstrando 

forte empenho em atingir objetivos pessoais e sociais, 

com boa argumentação e tomando de decisões com 

base em direitos legais, buscando que todos os envolvi-

dos nesse processo – consumidor, vendedor e produtor 

exerçam seu papel dentro da ética e da cidadania.

Atividade 3

Aula 8.3 – página 99

Competência: Empatia

Habilidades: 

1. Desenvolver escuta para identificar demandas, ne-

cessidades e perspectivas diversas das suas. 

2. Construir novas maneiras de atuação a partir da 

compreensão do outro, praticando a alteridade e a 

solidariedade.

Na página 101 os estudantes trabalham com a ideia 

de dívida, explorando o mau uso do cartão de crédito 

nesse momento, é possível conduzir a classe para uma 

reflexão sobre o conceito de “dívida”, ou de retribuição, 

de forma mais ampla, explorando aspectos morais do 

tema. Questione a classe s sobre alguma ação especial 

de que foram objeto. Esse gesto deve ser retribuído? 

De que forma? De que forma podemos demonstrar 

afeto, gratidão, atenção ou reconhecimento? Escute as 

histórias dos jovens, Assim, por exemplo, alguém pode 

dizer que um colega o ajudou a estudar para alguma 

avaliação, o que contribuiu para que fosse aprovado em 

determinada disciplina; outro pode contar que ajuda 

a mãe para que ela não fique sobrecarregada com as 

tarefas domésticas. A intenção é abrir o leque de possi-

bilidades de reconhecer como somos ajudados e como 

podemos ajudar uns aos outros. 

Outra dimensão que pode ser explorada é a de-

sigualdade em nosso país. Enquanto alguns poucos 

têm muito, outros sofrem com problemas como déficit 

habitacional, falta de acesso a serviços básicos e inca-

pacidade em consumir bens materiais. Nesse contexto, 

é possível pensar no trabalho voluntário como forma 

de devolver à sociedade algo que seja bom e valioso. 

Pergunte aos estudantes o que sabem sobre esse tipo 

de atividade e se conhecem alguém participe dessa 

iniciativa. Anote na lousa o que mencionarem. 

Sugira que pesquisem o tema na internet. Eles 

encontrarão vários tipos de trabalho voluntário esporá-

dico e contínuo em hospitais, casas de repouso, orfa-

natos, ONGs etc. Uma boa referência é o site Seja um 

voluntário: <https://voluntarios.com.br/>. 

Neste site os estudantes poderão ler inúmeras 

histórias de trabalhos voluntários feitos por jovens e 

depoimentos que vão incentivá-los a se colocar no 

lugar do outro e desenvolver a capacidade de identifi-

car demandas, necessidades e perspectivas diversas das 

suas. Inicie então uma atividade na qual os estudantes 

podem trabalhar em grupo de modo a levantar que 

tipos de trabalho voluntário gostariam de fazer, em qual 

horário se dedicariam a esse trabalho, que tipo de ajuda 

dariam para as pessoas, o que esperam obter em troca. 

Após a pesquisa, peça que os estudantes escrevam 

um texto sobre o assunto e compartilhe-o com os cole-

gas. Eles podem ainda fazer cartazes para distribuir pela 

https://voluntarios.com.br/
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escola, incentivando as pessoas a fazerem trabalhos vo-

luntários. Outra alternativa seria estimular os estudantes 

a usar redes sociais para realizar uma campanha de 

estímulo ao trabalho voluntário, gravando mensagens 

curtas de áudio ou vídeo. 

Ao realizar essa atividade os estudantes estarão 

construindo novas maneiras de atuação a partir da 

compreensão do outro, praticando a alteridade, a soli-

dariedade e a tomada de decisões essenciais para o 

exercício da cidadania. 

CAPÍTULO 9. OLHA OS PREÇOS SUBINDO...

Atividade 1.

Aula 9.3, página 111.

Competência: Resolução de problemas

1. Elaborar um conjunto de estratégias para diagnós-

tico, análise detalhada do problema, identificação 

e encaminhamento de ações para a superação do 

mesmo de forma eficaz. 

2. Desenvolver procedimentos que mobilizem a refle-

xão e o emprego de hipóteses, ideias e tentativas 

que considerem perspectivas inéditas de solução. 

Nesta aula os estudantes analisam um balanço entre 

inflação e salário. Assim, eles entendem que quando a 

inflação é alta, fica difícil comprar tudo aquilo de que 

precisamos com o salário que ganhamos. 

Isso enseja uma atividade em que os jovens identifi-

cam as despesas fixas e variáveis mais comuns de uma 

família. Para tanto, peça que citem despesas mensais de 

uma família e organize, na lousa, uma lista coletiva de 

itens como, por exemplo: aluguel ou imposto predial; 

gastos com alimentação e transporte; contas de água, 

luz, telefones, gás; TV a cabo e internet; gastos com far-

mácia; gastos com animais de estimação; despesas com 

escola, material escolar e cursos; lazer; entre outros. 

Para potencializar a atividade e desenvolver a 

competência Resolução de Problemas, proponha aos 

estudantes que, em duplas, procurem refletir sobre a 

seguinte situação-problema: “Rita e André, pais de João 

e Bruna, trabalham respectivamente, no comércio e na 

metalurgia. João tem 14 anos e sua irmã, 6 anos. Rita 

tem um salão de cabeleireiro e André trabalha como 

torneiro mecânico. No mês passado André foi comuni-

cado que haverá uma redução de 30% na sua carga de 

trabalho, o que acarretará uma redução de salário. An-

dré está muito preocupado com seu orçamento, uma 

vez que 80% dele é gasto com as despesas mensais da 

família. Os 20% restantes estão em uma poupança para 

emergências.” 

Solicite que eles analisem a situação e procurem 

possíveis soluções para a família. O passo seguinte será 

formar uma roda de conversa para que todos possam 

opinar. Anote as colocações dos estudantes na lousa e 

proponha que juntos façam uma revisão, organizando 

as ideias da mais simples para a mais complexa, evitan-

do repetições. Peça que todos copiem a lista. 

Estudantes que têm a oportunidade de desenvol-

ver trabalhos cooperativos com motivação tornam-se 

capazes de ouvir outras pessoas com atenção, apreço e 
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consideração, negociando pareceres coletivos e com-

partilhando experiências. Isso amplia seus vínculos e 

potencializa o entendimento mútuo.

Atividade 2. 

Aula 9.5, página 116.

Competência: Pensamento crítico 

Habilidades: 

1. Analisar, explicar e defender as diferentes linhas de 

pensamento formuladas para compreensão de um 

determinado assunto/fenômeno. 

2. Argumentar, com base em evidências confiáveis, 

negociando pareceres coletivos que promovam a 

cidadania e o respeito aos direitos humanos. 

O tema desta aula é a hiperinflação. Antes de abordá-lo, 

reproduza o vídeo O que é inflação, produzido pelo IBGE. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=J-

VcDZOlIMBk>. Acesso em março de 2020. 

O exemplo de hiperinflação apresentado no livro, 

o da Alemanha, gerou uma ampla crise financeira 

que favoreceu a ascensão de Adolf Hitler ao poder e 

culminou na Segunda Guerra Mundial. Pergunte aos 

estudantes o que eles sabem sobre esse período da 

história e promova uma reflexão sobre como os efei-

tos negativos de uma economia podem abrir portas 

para a ascensão de líderes com ideias radicais. 

Aproveite o momento para ler com os estudantes o 

artigo “Como se resolveram os 5 maiores episódios de 

inflação da história”, publicado no site da BBC. Dispo-

nível em: <https://www.bbc.com/portuguese/interna-

cional-45358463>. Acesso em março de 2020.

Nesse texto os estudantes acompanham a história 

de cinco países que sofreram com a hiperinflação. Um 

deles é a Alemanha durante a República de Weimar 

(1919–1933). O país saiu derrotado da Primeira Guerra 

Mundial, com uma economia fragilizada e endividado 

com as nações vencedoras do conflito. O governo 

recorreu à impressão de moeda em muitas ocasiões, 

o que ocasionou o aumento da inflação. Em 1923 a 

inflação chegou a 29.500% ao mês, o que fazia com 

que o preço das mercadorias dobrasse a cada 3 dias. 

Peça que cada grupo da classe leia um trecho 

e depois realize uma apresentação de suas ideias 

principais. A seguir, peça que os estudantes redijam 

um texto registrando o que entenderam do assunto, e 

depois leia e corrija o conteúdo produzido. 

Assim, os estudantes defendem linhas de pensa-

mento formuladas para a compreensão desse fenô-

meno, argumentam com base no que aprenderam e 

desenvolvem a habilidade de tomar decisões respon-

sáveis.

Outros textos podem ser oferecidos para mais infor-

mações:

G1. Planejado contra hiperinflação, plano Collor 

deu início à abertura comercial. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/09/

planejado-contra-hiperinflacao-plano-collor-deu-i-

nicio-abertura-comercial.html>. Acesso em março 

de 2020.

Uma leitura interessante e que complementa o estudo 

com um caso também muito grave é a reportagem 

https://www.youtube.com/watch?v=JVcDZOlIMBk
https://www.youtube.com/watch?v=JVcDZOlIMBk
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-45358463
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-45358463
http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/09/planejado-contra-hiperinflacao-plano-collor-deu-inicio-abertura-comercial.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/09/planejado-contra-hiperinflacao-plano-collor-deu-inicio-abertura-comercial.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/09/planejado-contra-hiperinflacao-plano-collor-deu-inicio-abertura-comercial.html
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sobre a hiperinflação no Zimbábue, que na primeira 

década do século XXI alcançou níveis astronômicos:

ESTADÃO. Zimbábue troca nota de 

100.000.000.000.000 por U$ 0,40. Disponível em: 

<https://economia.estadao.com.br/blogs/fernando-

-nakagawa/zimbabue-troca-nota-de-100-000-000-

000-000-por-us-040/>. Acesso em março de 2020.

SUPER INTERESSANTE. E se o governo imprimisse 

mais dinheiro para dar aos pobres? Disponível 

em: <https://super.abril.com.br/mundo-estranho/e-

-se-o-governo-imprimisse-mais-dinheiro-para-dar-a-

os-pobres/>. Acesso em março de 2020.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES SUGERIDAS PARA CADA ETAPA

Capítulos Competências Habilidades

Cap. 1 e 2

Empatia 1. Desenvolver escuta para identificar demandas, necessidades e perspectivas 
diversas das suas.

2 Construir novas maneiras de atuação a partir da compreensão do outro, 
praticando a alteridade e a solidariedade.

Responsabilidade 1. Assumir e executar compromissos de forma intencional, organizada e 
cuidadosa, esforçando-se na obtenção de resultados, tanto pessoal quanto 
coletivamente. 

2. Desenvolver tarefas com conscienciosidade e motivação demostrando 
forte empenho em atingir objetivos pessoais e sociais.

Resolução de Problemas 1. Elaborar um conjunto de estratégias para diagnóstico, análise detalhada do 
problema, identificação e encaminhamento de ações para a superação do 
mesmo de forma eficaz. 

2. Desenvolver procedimentos que mobilizem a reflexão e o emprego de hipó-
teses, insigths e tentativas que considerem perspectivas inéditas de solução.

Resiliência 1. Desenvolver estratégias para adaptar-se a situações diversas com positi-
vidade e flexibilidade de atuação que contribuam para a consecução de 
objetivos e evitar danos a si, aos outros e ao ambiente. 

2. Agir com esforço e determinação, considerando situações desfavoráveis 
e utilizando-as como oportunidades para rever erros e aprender com a 
experiência.

Responsabilidade 1. Assumir e executar compromissos de forma intencional, organizada e 
cuidadosa, esforçando-se na obtenção de resultados, tanto pessoal quanto 
coletivamente. 

2. Desenvolver tarefas com conscienciosidade e motivação demostrando 
forte empenho em atingir objetivos pessoais e sociais.

Planejamento 1. Capacidade de utilizar meios e recursos disponíveis para concretização de 
objetivos futuros, demostrando atenção meticulosa a detalhes da execução 
dos mesmos.

Autoconhecimento 1. Reconhecer os próprios objetivos, emoções, potencialidades e limitações. 
2. Desenvolver uma autopercepção emocional acurada e expressar opiniões 

de maneira segura, empregando uma mentalidade de crescimento.

Pensamento Crítico 1. Analisar, explicar e defender as diferentes linhas de pensamento formuladas 
para compreensão de um determinado assunto/fenômeno. 

2. Argumentar, com base em evidências confiáveis, negociando pareceres 
coletivos que promovam a cidadania e o respeito aos direitos humanos.

https://economia.estadao.com.br/blogs/fernando-nakagawa/zimbabue-troca-nota-de-100-000-000-000-000-por-us-040/
https://economia.estadao.com.br/blogs/fernando-nakagawa/zimbabue-troca-nota-de-100-000-000-000-000-por-us-040/
https://economia.estadao.com.br/blogs/fernando-nakagawa/zimbabue-troca-nota-de-100-000-000-000-000-por-us-040/
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/e-se-o-governo-imprimisse-mais-dinheiro-para-dar-aos-pobres/
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/e-se-o-governo-imprimisse-mais-dinheiro-para-dar-aos-pobres/
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/e-se-o-governo-imprimisse-mais-dinheiro-para-dar-aos-pobres/
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Capítulos Competências Habilidades

Cap. 3, 4 e 5

Empatia 1. Desenvolver escuta para identificar demandas, necessidades e perspectivas 
diversas das suas. 

2. Construir novas maneiras de atuação a partir da compreensão do outro, 
praticando a alteridade e a solidariedade.

Responsabilidade 1. Assumir e executar compromissos de forma intencional, organizada e 
cuidadosa, esforçando-se na obtenção de resultados, tanto pessoal quanto 
coletivamente. 

2. Desenvolver tarefas com conscienciosidade e motivação demostrando 
forte empenho em atingir objetivos pessoais e sociais

Autoconhecimento 1. Reconhecer os próprios objetivos, emoções, potencialidades e limitações. 
2. Desenvolver uma autopercepção emocional acurada e expressar opiniões 

de maneira segura, empregando uma mentalidade de crescimento.

Resolução de Problemas 1. Elaborar um conjunto de estratégias para diagnóstico, análise detalhada do 
problema, identificação e encaminhamento de ações para a superação do 
mesmo de forma eficaz. 

2. Desenvolver procedimentos que mobilizem a reflexão e o emprego de 
hipóteses, insigths e tentativas que considerem perspectivas inéditas de 
solução.

Autoconhecimento 1. Reconhecer os próprios objetivos, emoções, potencialidades e limitações. 
2. Desenvolver uma autopercepção emocional acurada e expressar opiniões 

de maneira segura, empregando uma mentalidade de crescimento.

Resiliência 1. Desenvolver estratégias para adaptar-se a situações diversas com positi-
vidade e flexibilidade de atuação que contribuam para a consecução de 
objetivos e evitar danos a si, aos outros e ao ambiente. 

2. Agir com esforço e determinação, considerando situações desfavoráveis 
e utilizando-as como oportunidades para rever erros e aprender com a 
experiência.

Planejamento 1. Capacidade de utilizar meios e recursos disponíveis para concretização de 
objetivos futuros, demostrando atenção meticulosa a detalhes da execução 
dos mesmos.

Responsabilidade 1. Assumir e executar compromissos de forma intencional, organizada e 
cuidadosa, esforçando-se na obtenção de resultados, tanto pessoal quanto 
coletivamente. 

2. Desenvolver tarefas com conscienciosidade e motivação demostrando 
forte empenho em atingir objetivos pessoais e sociais

Autoconhecimento 1. Reconhecer os próprios objetivos, emoções, potencialidades e limitações. 
2. Desenvolver uma autopercepção emocional acurada e expressar opiniões 

de maneira segura, empregando uma mentalidade de crescimento.

Resiliência 1. Desenvolver estratégias para adaptar-se a situações diversas com positi-
vidade e flexibilidade de atuação que contribuam para a consecução de 
objetivos e evitar danos a si, aos outros e ao ambiente. 

2. Agir com esforço e determinação, considerando situações desfavoráveis 
e utilizando-as como oportunidades para rever erros e aprender com a 
experiência.

Pensamento Crítico 1. Analisar, explicar e defender as diferentes linhas de pensamento formuladas 
para compreensão de um determinado assunto/fenômeno. 

2. Argumentar, com base em evidências confiáveis, negociando pareceres 
coletivos que promovam a cidadania e o respeito aos direitos humanos.

Todas as competências estudadas  po-
derão ser empregadas

 Nos capítulos 4 e 5 há atividades em que os estudantes poderão empregar 
todas as competências estudadas.
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Capítulos Competências Habilidades

Cap. 6, 7 e 8

Resiliência 1. Desenvolver estratégias para adaptar-se a situações diversas com positi-
vidade e flexibilidade de atuação que contribuam para a consecução de 
objetivos e evitar danos a si, aos outros e ao ambiente. 

2. Agir com esforço e determinação, considerando situações desfavoráveis 
e utilizando-as como oportunidades para rever erros e aprender com a 
experiência.

Resolução de Problemas 1. Elaborar um conjunto de estratégias para diagnóstico, análise detalhada do 
problema, identificação e encaminhamento de ações para a superação do 
mesmo de forma eficaz. 

2. Desenvolver procedimentos que mobilizem a reflexão e o emprego de 
hipóteses, insigths e tentativas que considerem perspectivas inéditas de 
solução.

Pensamento Crítico 1. Analisar, explicar e defender as diferentes linhas de pensamento formuladas 
para compreensão de um determinado assunto/fenômeno. 

2. Argumentar, com base em evidências confiáveis, negociando pareceres 
coletivos que promovam a cidadania e o respeito aos direitos humanos.

Responsabilidade 1. Desenvolver estratégias para adaptar-se a situações diversas com positi-
vidade e flexibilidade de atuação que contribuam para a consecução de 
objetivos e evitar danos a si, aos outros e ao ambiente. 

2. Agir com esforço e determinação, considerando situações desfavoráveis 
e utilizando-as como oportunidades para rever erros e aprender com a 
experiência.

Autoconhecimento 1. Reconhecer os próprios objetivos, emoções, potencialidades e limitações. 
2. Desenvolver uma autopercepção emocional acurada e expressar opiniões 

de maneira segura, empregando uma mentalidade de crescimento.

Resiliência 1. Desenvolver estratégias para adaptar-se a situações diversas com positi-
vidade e flexibilidade de atuação que contribuam para a consecução de 
objetivos e evitar danos a si, aos outros e ao ambiente. 

2. Agir com esforço e determinação, considerando situações desfavoráveis 
e utilizando-as como oportunidades para rever erros e aprender com a 
experiência.

Pensamento Crítico 1. Analisar, explicar e defender as diferentes linhas de pensamento formuladas 
para compreensão de um determinado assunto/fenômeno. 

2. Argumentar, com base em evidências confiáveis, negociando pareceres 
coletivos que promovam a cidadania e o respeito aos direitos humanos.

Responsabilidade 1. Desenvolver estratégias para adaptar-se a situações diversas com positi-
vidade e flexibilidade de atuação que contribuam para a consecução de 
objetivos e evitar danos a si, aos outros e ao ambiente. 

2. Agir com esforço e determinação, considerando situações desfavoráveis 
e utilizando-as como oportunidades para rever erros e aprender com a 
experiência.

Empatia 1. Desenvolver escuta para identificar demandas, necessidades e perspectivas 
diversas das suas. 

2. Construir novas maneiras de atuação a partir da compreensão do outro, 
praticando a alteridade e a solidariedade.

Cap. 9

Resolução de Problemas 1. Elaborar um conjunto de estratégias para diagnóstico, análise detalhada do 
problema, identificação e encaminhamento de ações para a superação do 
mesmo de forma eficaz. 

2. Desenvolver procedimentos que mobilizem a reflexão e o emprego de 
hipóteses, insigths e tentativas que considerem perspectivas inéditas de 
solução.

Pensamento Crítico 1. Analisar, explicar e defender as diferentes linhas de pensamento formuladas 
para compreensão de um determinado assunto/fenômeno. 

2. Argumentar, com base em evidências confiáveis, negociando pareceres 
coletivos que promovam a cidadania e o respeito aos direitos humanos.




