Literacia Financeira

A nossa moeda (1º Ciclo)
Plano de aula
Grupo etário: 7-10 anos (1º Ciclo)

Tempo necessário
2 sessões de 45 minutos

Grupo etário
Crianças (7 - 10 anos)

Nível de ensino
1º Ciclo do Ensino Básico

Objectivos
Conhecer o euro como moeda oficial de Portugal e de outros países
Conhecer as várias notas e moedas e o seu valor

Contexto Curricular
Matemática: cálculo - somas, subtracções, multiplicações, divisões
Língua Portuguesa: compreensão, expressão oral e escrita
Educação cívica: conhecimento do valor do dinheiro
Formação pessoal e social: responsabilidade, cooperação e autonomia

Ferramentas de Ensino e Aprendizagem
●

Caderno

●
●
●
●

Especimen de notas e moedas de euro
Material de escrita
Computador
Ligação à internet

Aquisições
Capacidades: desenvolver o gosto pela pesquisa; desenvolver o espírito crítico
Atitudes: ter noção do valor do dinheiro
Conhecimentos: saber fazer cálculos matemáticos; conhecer o valor das moedas e notas de euro;
fazer cálculos envolvendo o dinheiro

Desenvolvimento da acção
1ª Sessão
Dividir os alunos em grupos de 3 ou 4 alunos e distribuir a cada grupo especimens de notas e
moedas de euro, tanto portuguesas como dos países que aderiram ao euro.
Analisar com os alunos as diferenças existentes entre as notas e moedas de euro dos diferentes
países.
Fazer cálculos matemáticos simples com as várias notas e moedas de modo a que aprendam a
representação do valor do dinheiro.
Trabalho entre sessões
Propôr a cada grupo de alunos que pesquisem na localidade onde vivem o preço de alguns bens
constantes de listas fornecidas pelo professor. Um grupo iria à papelaria, outro à mercearia, outro
ao café, outro à drogaria, etc.. Se houver um supermercado acessível pode-se levar lá os alunos e
distribuir cada grupo por uma secção do supermercado. Os alunos teriam que colocar o preço que
encontraram para cada produto da lista.
2ª Sessão
Com base nos valores constantes da lista dos alunos fazer cálculos matemáticos simples de modo a
que eles adquiram a percepção do valor do dinheiro e do que podem comprar com um determinado
montante.
Por fim propôr aos alunos o jogo na internet "De que país é a moeda?" que pode ser explorado
didacticamente no sentido de aprenderem um pouco da geografia da Europa ao aprenderem a
localização dos países da zona euro e as suas bandeiras.
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