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Disciplinas: Matemática 

Ano: 7° ano do Ensino Fundamental 

Conteúdo: Números Decimais, Regra de Três, Porcentagem , Estatística, 
Tabelas e Gráficos. 

 

Tema:  Construindo um Custo de Um produto. 

 

        Problema: Como trabalhar como os conteúdos dos números naturais 
utilizando tabelas e gráficos através de uma pesquisa de uma receita de um 
produto simples no mercado com turmas do 8° ano do Ensino Fundamental? 

 

Justificativa 

 

       Justifica-se a realização desta atividade como os educandos do 8° ano do 
ensino fundamental a partir da necessidade de trabalhar com conhecimentos 
concretos relacionados ao cotidiano dos alunos inserindo a organização dos 
números decimais, proporcionalidade e porcentagem 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 decimais, proporcionalidade e porcentagens, utilizando ordenamento 
numérico, tabelas e gráficos.  

 

Objetivo Específico 

 

      Desenvolver a análise crítica da importância da pesquisa de preços e dos 
cálculos básicos na formação primária de um custo de um produto nas relações 
de consumo, bem como as relações da matemática com o seu dia a dia e as 
interpretações possíveis utilizando as tabelas e gráficos. 

      Proporcionar a utilização prática dos conteúdos de regra de três simples, 
porcentagem, gráficos e estatística.  

 

Metodologia 

 

    Os alunos deverão seguir os seguintes passos estipulados na página de 
modelagem: 

1- Receita de um produto: Os alunos deverão pesquisar uma receita de um 
produto simples (bolo, salgado e similares) que contenham no mínimo 4 
ingredientes.    
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2- Pesquisa de preço: Com base na receita dos produtos os alunos deverão 
seguir conforme o exemplo à pesquisa de preços em dois mercados 
diferentes. 

3- Tabela de Preço: A tabela de preço será construída com base da 
intermediação da 4°e 5° etapa que é o calculo dos ingredientes através de 
regra de três, no qual os resultados alcançados serão dispostos na tabela 
conforme exemplo do blog. 

4- Cálculo dos Ingredientes: Os alunos com base no conteúdo de regra de 
três construirão todos os algoritmos necessários para encontrar o cálculo 
do ingrediente utilizado na receita. 

5- Cálculo das Porcentagens: Os alunos com base no conteúdo das 
porcentagens (regra de três simples) calcularam o percentual de cada 
ingrediente em relação à receita do produto. 

6-   Construção de Gráficos: Com base na tabela construída no item 3, os 
alunos construirão um gráfico representativo do custo do produto, seja ele 
de barras, colunas ou linhas. 

7- Apuração do Custo Unitário: Os alunos deverão verificar quantas unidades 
serão produzidas a partir da receita  e calcular o custo unitário de fração 
equivalente. (exemplo: O bolo pode ser dividido em 5 pedaços, logo cada 
pedaço terá um valor unitário).  

 

Sugestão de Encaminhamento: 

 

   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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