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Disciplinas: Matemática 

Ano: 6° ano do Ensino Fundamental 

Conteúdo: Números Decimais, Tabelas e Gráficos. 

 

Tema:  Analisando os preços de uma compra no mercado. 

 

        Problema: Como trabalhar como os conteúdos dos números naturais 
utilizando tabelas e gráficos através de uma pesquisa de um receita de um 
produto  simples no mercado com turmas do 6° ano do Ensino Fundamental? 

 

Justificativa 

 

       Justifica-se a realização desta atividade como os educandos do 6° ano do 
ensino fundamental a partir da necessidade de trabalhar com conhecimentos 
concretos relacionados ao cotidiano dos alunos inserindo a organização dos 
números naturais em tabelas e gráficos, bem como a utilização do recurso 
didático digital do blog que pode tornar para o aluno um aprendizado mais 
prazeroso e significativo. 

 

Objetivo Geral 

 

       Propiciar aos educandos as relações existentes das habilidades dos 
números naturais utilizando ordenamento numérico, tabelas e gráficos.  

 

Objetivo Específico 

 

      Desenvolver a análise crítica da importância da pesquisa de preços nas 
adquiridas pela família em supermercado nas relações de consumo, bem como 
as relações da matemática com o seu dia a dia e as interpretações possíveis 
utilizando os números decimais,  tabelas e gráficos. 

 

Metodologia 

 

     Os alunos terão acesso a uma receita de produto já definida, onde os 
preços de cada ingredientes já estão disponíveis  e eles terão como tarefa de  
construir uma tabela dos preços sem a necessidade de ordem crescente ou 
decrescente , na qual será base para produção de um  gráficos de barras,  um 
colunas e um  linhas. 

 

 

Sugestão de Encaminhamento: 
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   É importante depois da conclusão da atividade o professor (a), reunir os 
alunos para debaterem em relação à atividade realizada. Verificar com os 
alunos qual foi à importância que eles acharam da atividade, possibilitando 
entre outros conceitos, o de cidadania e organização. 
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