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1 APRESENTANDO O PRODUTO EDUCACIONAL  

 

A proposta de ensino intitulada Formulando e resolvendo problemas de matemática 

financeira a partir de panfletos configura-se como o produto educacional referente a 

dissertação de Mestrado Profissional intitulada Formulação e Resolução de Problemas com 

panfletos e propagandas: uma proposta de ensino em Matemática Financeira como perspectiva 

para Letramento Matemático, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Ciências e Educação Matemática – PPGECEM - da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB. 

Essa proposta pode ser aplicada em uma turma de alunos que estudam o 9º ano do 

Ensino Fundamental. A escolha por esse tipo de produto, proposta de ensino, justifica-se por 

várias razões, dentre elas, oportunizar que outros professores e pesquisadores tenham acesso a 

experiências que auxiliem nos processos de ensino e aprendizagem da Matemática Financeira.  

Dada a forte presença do dinheiro e de situações cotidianas que o envolvem, devemos 

reconhecer que discutir sobre Matemática Financeira nos anos finais do Ensino Fundamental 

passa a ser cada vez mais necessário.  

Nesse sentido, acreditamos que a implementação dessa proposta pode contribuir para 

os processos de ensino e aprendizagem da Matemática voltados para a Educação Financeira dos 

estudantes ao final do Ensino Fundamental, uma vez que seu objetivo é fazer com que os alunos, 

a partir de um panfleto, sejam capazes de analisá-lo, através de habilidades de formular e 

resolver problemas que envolvem os conteúdos de Matemática Financeira, como Porcentagem, 

Juros Simples e Compostos. 

As atividades que compõem a proposta é fruto da necessidade de consolidar 

Habilidades Matemáticas e Competências Específicas esperadas para alunos do 9º ano do 

Ensino Fundamental indicadas pela Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 

2018), como também as Capacidades do Letramento Matemático, apontadas pela Matriz de 

Referência do Programa Internacional de Avaliação de Alunos - PISA (BRASIL, 2012). 

Cabe destacar que as atividades desta proposta não contemplam todas as etapas da 

nossa pesquisa, uma vez que, o Produto Educacional aqui apresentado refere-se a uma proposta 

de ensino de Matemática Financeira, que para a sua construção e dada a realidade da turma foi 

necessário realizar algumas atividades anteriores: 

Na etapa 1, foi aplicado um questionário diagnóstico com a finalidade de identificar 

os conhecimentos prévios dos alunos. Na etapa 2, foi aplicada uma proposta de atividades 

envolvendo o conteúdo de Porcentagem, em função das dificuldades identificadas na primeira 

etapa. Dando continuidade, a etapa 3 iniciou a partir de uma pesquisa por anúncios que 
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envolvesse taxas percentuais e foi solicitado que a partir deles os alunos, individualmente, 

formulassem e resolvessem um problema matemático. Na quarta etapa, foi proposto, que em 

grupo de até 4 alunos, a mesma atividade de formular um problema matemático fosse realizada. 

Na quinta e última etapa da nossa investigação aplicamos a proposta aqui apresentada, dessa 

forma, sugerimos a leitura de Diniz Júnior (2021), para aprofundar os conhecimentos em cada 

etapa.  

Esse produto é composto 4 sessões. A primeira traz algumas reflexões sobre o Ensino 

de Matemática Financeira no Ensino Fundamental; a segunda apresenta a Formulação e 

Resolução de Problemas como metodologia de ensino para desenvolver o Letramento 

Matemático; na terceira sessão apresentamos a Proposta de Ensino; e na última sessão 

apresentamos algumas considerações sobre a avaliação dessa proposta e os seus resultados.   
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2 MATEMÁTICA FINANCEIRA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

A Matemática Financeira surgiu e se desenvolveu em virtude das necessidades que os 

povos tinham. Diniz Júnior (2021) destaca que “a caminhada foi longa e rica de contribuições 

de diferentes civilizações para chegarmos até a moeda de hoje, inclusive a digital” (p. 19). Essas 

contribuições foram realizadas em virtude do comércio local, ou seja, fica evidenciado que 

desde a sua gênese que a Matemática Financeira está vinculada a transações comerciais, por 

esse motivo, ainda hoje ao tratarmos dessa área do conhecimento, a primeira situação que vem 

a nossa mente está vinculada a moeda, ao dinheiro. 

Ao consultarmos a BNCC verificamos que até ao final do Ensino Fundamental os 

alunos devem ser capazes de resolver problemas envolvendo as operações fundamentais, com 

seus diferentes significados, utilizando estratégias diversas, com compreensão dos processos 

neles envolvidos, bem como sejam capazes de dominar também o cálculo com porcentagem, 

porcentagem de porcentagem, juros, descontos e acréscimos, elementos abordados dentro da 

Matemática Financeira (BRASIL, 2018). 

Por esse motivo acreditamos que trabalhar com essa temática no 9º ano do Ensino 

Fundamental seja importante, uma vez que contribui para o desenvolvimento da cidadania do 

indivíduo, é aplicada em situações cotidianas, do meio social e o auxilia a identificar vantagens 

e desvantagens nas operações comerciais.  

Assim, por sua tamanha aplicabilidade, acreditamos que o trabalho com essa área do 

conhecimento alcança maiores resultados quando abordado de forma contextualizada, 

destacando os seus diversos significados, suas representações e suas aplicações em situações 

reais, dentro de contextos e que tenham significados (DINIZ JÚNIOR, 2021). 

Por esse motivo, para essa proposta de ensino, optamos pelo trabalho com panfletos 

de bancos, pois acreditamos que eles estão presentes em nosso dia a dia e possibilita um trabalho 

contextualizado e com significado para os educandos, além de permitirem a integração de 

objetos matemáticos. 
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3 FORMULAÇÃO, RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E LETRAMENTO MATEMÁTICO 

 

Muitos estudos têm destacado que o trabalho pedagógico voltado a Formulação e 

Resolução de Problemas contribui, de modo significativo, para o ensino e aprendizagem da 

Matemática em todas as etapas de escolarização. 

Autores como Morais, Onuchic e Leal Júnior (2017), Serrazina (2017), Andrade 

(2017), Loss (2016), Dante (2010) e Polya (1997), como também os documentos que norteiam 

a educação brasileira, a exemplo da Base Nacional Comum Curricular- BNCC (BRASIL, 2018) 

e os Parâmetros Curriculares Nacionais- PCN (BRASIL, 1997), ressaltam a importância de o 

professor adotar essa metodologia de ensino como meio de consolidar a aprendizagem 

matemática. 

Enquanto pesquisadores e professores de Matemática temos nos interessado bastante 

por esse tema e, por isso, temos nos debruçado em leituras e em conhecer novos estudos que 

trazem essa discussão, cuja finalidade é refletir sobre os processos pedagógicos nessa área, 

contribuir com o avanço científico, proporcionar a aprendizagem dos discentes, sobretudo 

melhorar a qualidade da educação matemática ofertada nas escolas públicas e os índices 

educacionais, e, principalmente, promover o desenvolvimento dos estudantes enquanto 

cidadãos. 

Nessa perspectiva, comungamos com as ideias dos estudos que apontam o problema 

como sendo o ponto de partida do trabalho com a Matemática. Além disso, acreditamos também 

que ao adotar essa metodologia de ensino, o professor possibilita que os alunos se defrontem 

com diferentes e variados caminhos para solucionar o mesmo problema, pois eles têm a 

oportunidade de vê-lo sob diferentes pontos de vistas (STAREPRAVO, 2009). 

Assim, na atividade com problemas, é preciso estimular os alunos a elaborarem 

também suas próprias situações, bem como apresentarem suas estratégias de resolução, pois é 

a partir daí que o ensino da Matemática passa a ter sentido para eles, uma vez que nas suas 

formulações serão contemplados fatos reais e que fazem parte do contexto de cada um. 

Entendemos que é por meio da elaboração de problemas que os alunos compreendem a situação 

configurada e se sentem capazes de resolvê-los. 

É nesse sentido que enfatizamos a necessidade de considerar, observar e analisar os 

modos próprios de solucionar um problema de cada estudante, inclusive as estratégias que 

apresentam erros. Pois, é com essa ação que o professor consegue identificar os conhecimentos 

matemáticos que foram mobilizados por seus alunos. 
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A adoção dessa metodologia permite que os alunos reflitam sobre a estrutura do 

problema formulado e sobre as estratégias de resolução, bem como comparem suas respostas 

com as de outros colegas, para que compreendam qual ou quais soluções fazem sentido ao que 

foi proposto. Vale ressaltar que essa prática pedagógica se contrapõe a reprodução do 

conhecimento, supera a ideia de apresentar uma lista de problemas, na qual o primeiro está 

respondido como exemplo e os demais serão reproduzidos de maneira semelhante pelos 

estudantes. 

O trabalho com problemas, principalmente com a resolução, não pode ser reduzido, 

via de regras, como um pretexto para os alunos fazerem contas e cálculos. É preciso que os 

alunos consigam interpretar a situação, para que eles compreendam e identifiquem as relações 

matemáticas que estão envolvidas no problema, pois será desse modo que eles conseguirão 

elaborar procedimentos que lhes permitam alcançar uma solução satisfatória. 

Para Smole (2013), o trabalho com problemas nas aulas de Matemática não deve ser 

desenvolvido apenas com o objetivo de ensino e aprendizagem, mas sim como meio de simular 

um ambiente no qual se vivencia o processo de pensar e agir matematicamente. De acordo com 

essa autora, devemos entender essa ação pedagógica como uma perspectiva metodológica e não 

como uma atividade isolada. 

Sob esse enfoque, os Parâmetros Curriculares Nacionais já defendiam que o professor 

de Matemática deve estimular o seu aluno a elaborar um ou vários procedimentos de resolução, 

por meio de simulações, tentativas e levantamento de hipóteses, compare seus resultados com 

os dos outros estudantes e valide suas estratégias. Consolidar essas habilidades “evidencia uma 

concepção de ensino e aprendizagem não pela mera reprodução de conhecimentos, mas pela 

via da ação refletida que constrói conhecimentos (BRASIL, 1997, p. 45). 

Nessa mesma direção, a BNCC enfatiza que ao longo do Ensino Fundamental é preciso 

desenvolver nos estudantes oito Competências Específicas de Matemática (Quadro 1): 

Quadro 1 - Competências Específicas de Matemática (BNCC, 2018) 

1. Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e 

preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, 

que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas 

e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho; 

2. Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir 

argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e 

atuar no mundo; 

3. Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da 

Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e de outras áreas 
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do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar 

conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de 

soluções; 

4. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas 

práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar 

informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo 

argumentos convincentes; 

5. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, 

para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, 

validando estratégias e resultados; 

6. Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, 

não diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, expressar suas respostas e 

sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens (gráficos, tabelas, 

esquemas, além de texto escrito na língua materna e outras linguagens para descrever 

algoritmos, como fluxogramas, e dados); 

7. Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, 

com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a 

diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer 

natureza;  

8. Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento 

e desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e na busca de soluções 

para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma 

determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles 

(BRASIL, 2018, p. 267). 

 

Além das Competências Específicas, a BNCC (BRASIL, 2018) orienta o trabalho 

vinculado ao desenvolvimento das seguintes habilidades no campo da Matemática Financeira 

(Quadro 2): 

 

Quadro 2 - Habilidades em Matemática Financeira 

(EF06MA13) - Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com base na ideia 

de proporcionalidade, sem fazer uso da “regra de três”, utilizando estratégias pessoais, cálculo 

mental e calculadora, em contextos de educação financeira, entre outros (p.301); 

(EF06MA32) - Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre 

contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre outros, 

apresentadas pela mídia em tabelas e em diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos 

com o objetivo de sintetizar conclusões (p.305); 

(EF07MA02) - Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, como os que 

lidam com acréscimos e decréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental 

e calculadora, no contexto de educação financeira, entre outros (p.307); 
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(EF08MA04) - Resolver e elaborar problemas, envolvendo cálculo de porcentagens, 

incluindo o uso de tecnologias digitais (p.313); 

(EF09MA05) - Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com a ideia de 

aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais, preferencialmente 

com o uso de tecnologias digitais, no contexto da educação financeira (p.317). 

 

Entendemos que para desenvolver as Competências Específicas e as habilidades, 

conforme temos visto, o professor precisa adotar a Formulação e a Resolução de Problemas 

como estratégia metodológica de ensino e reconhecer a necessidade de promover o Letramento 

Matemático nos seus alunos, tornando-os capazes de raciocinar, representar, comunicar e 

argumentar matematicamente em diversos contextos, utilizando sempre ferramentas 

matemáticas, como conceitos e procedimentos (BRASIL,2012). 

Nessa perspectiva, a Matriz de Referência do PISA (BRASIL, 2012), destaca sete 

capacidades vinculadas ao Letramento Matemático (Quadro 3): 

 

Quadro 3 – Capacidades em Letramento Matemático PISA (BRASIL, 2012) 

Comunicação - Letramento matemático envolve comunicação. O indivíduo percebe a 

existência de algum desafio e é estimulado a reconhecer e compreender uma situação-

problema. Leitura, decodificação e interpretação de declarações, perguntas, tarefas ou 

objetos habilita o indivíduo a formar um modelo mental da situação, o que é um passo 

importante na compreensão, esclarecimento e formulação de um problema. Durante o 

processo de resolução, os resultados intermediários podem precisar ser resumidos e 

apresentados. Mais tarde, uma vez que uma solução tenha sido encontrada, o estudante pode 

precisar apresentar a solução de um problema, e talvez, uma explicação ou justificativa para 

outros; 

Raciocínio e Argumentação - Uma habilidade matemática que é chamada em todas as 

diferentes fases (estágios) e atividades associadas com letramento matemático é conhecida 

como raciocínio e argumentação. Essa capacidade envolve processos de pensamento 

logicamente enraizados que exploram e vinculam elementos de problemas, de modo a fazer 

inferências a partir destes, verificar uma justificativa que é dada, ou fornecer uma 

justificativa sobre uma afirmação ou soluções para problemas; 

Matematizar - Letramento matemático pode envolver transformação de um problema 

definido no mundo real para uma forma estritamente matemática (que pode incluir 

estruturação, conceituação, fazer suposições, e/ ou formulação de um modelo), ou 

interpretar ou avaliar um resultado matemático ou um modelo matemático em relação ao 

problema original. O termo "matematizar” é utilizado para descrever as atividades 

matemáticas fundamentais envolvidas; 

Representação - Letramento matemático envolve muito frequentemente representações de 

objetos matemáticos e situações. Isto pode implicar a seleção, interpretação, tradução entre 

e usando uma variedade de representações para capturar uma situação, interagir com um 

problema, ou para apresentar o seu próprio trabalho. As representações podem incluir 

gráficos, tabelas, diagramas, figuras, equações, fórmulas, e materiais concretos; 
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Delinear estratégia para Resolução de Problemas - Letramento matemático 

frequentemente requer o delineamento de estratégias para resolução de problemas 

matemáticos. Isso envolve um conjunto de processos críticos de controle que norteiam um 

indivíduo para efetivamente reconhecer, formular e resolver problemas. Esta habilidade é 

caracterizada como seleção ou delineamento de um plano ou estratégia de usar a matemática 

para resolver problemas decorrentes de uma tarefa ou contexto, bem como orientar a sua 

execução. Essa capacidade matemática pode ser exigida em qualquer das etapas do processo 

de resolução de problemas; 

Uso da Linguagem simbólica, formal e técnica, e operações - Letramento matemático 

requer o uso de linguagem simbólica, formal e técnica, e operações. Isso envolve 

compreensão, interpretação, manipulação, e fazer uso de expressões simbólicas dentro de 

um contexto matemático (incluindo expressões aritméticas e operações) regido por 

convenções e regras matemáticas. Isto também envolve compreensão e utilização de 

constructos formais baseados em definição, regras e sistemas formais e também utilizar 

algoritmos com estes conceitos. Os símbolos, regras e sistemas utilizados variam de acordo 

com qual conteúdo particular da matemática será necessário para uma específica tarefa de 

formular, resolver ou interpretar matemática; 

Utilizar ferramentas matemáticas - Ferramentas Matemáticas compreendem instrumentos 

como os de medida, ou calculadoras e computadores. Esta habilidade envolve conhecer e 

estar apto para lidar com várias ferramentas que podem auxiliar na atividade matemática, 

bem como saber das limitações desses instrumentos. Ferramentas matemáticas também 

possuem um importante papel na comunicação dos resultados. A prova em computador 

amplia as possibilidades para os estudantes utilizarem ferramentas matemáticas (BRASIL, 

2012, p. 4-5) 

 

Vale ressaltar que somente a resolução não desenvolve capacidades e habilidades 

essenciais para promover o letramento matemático, é, portanto, necessário que o aluno também 

seja capaz de formular problemas, inclusive em diversos contextos. 

Acreditamos que o processo de formular um problema matemático exige do estudante 

compreensão dos dados e conceitos utilizados na situação, como também da própria pergunta 

que se quer responder. Além disso, essa atividade é um ótimo instrumento para diagnosticar a 

aprendizagem desse estudante. 

Como podemos perceber, a Formulação e a Resolução de Problemas nas aulas de 

Matemática não devem ser abordadas de maneira isolada, muito pelo contrário, elas se 

complementam em um contexto de aprendizagem e devem ser exploradas de modo integrado e 

aplicadas aos conteúdos que fazem parte do currículo escolar, em especial aos relacionados a 

Matemática Financeira. 

Como a aplicação de porcentagens, juros simples e compostos faz parte de inúmeras 

situações cotidianas e como as habilidades matemáticas descritas na BNCC recorrem a 

elaboração e resolução de problemas em contextos da Matemática Financeira, como sendo um 

caminho para promover a Educação Financeira dos estudantes da Educação Básica, 

acreditamos ser primordial o conhecimento desses conteúdos para alcançar esse objetivo. Por 
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isso, torna-se relevante e primordial o seu ensino e sua aprendizagem até o final do Ensino 

Fundamental. 

É por essa razão que a BNCC ainda ressalta a necessidade de o aluno reconhecer que 

a Matemática é uma ciência humana e contribui para solucionar problemas cotidianos, sociais 

e de outras áreas do conhecimento, bem como fortalece o trabalho coletivo, no qual é respeitado 

o modo de pensar de cada um dos seus pares (BRASIL, 2018). 

Nesse contexto, o conhecimento sobre a Matemática Financeira proporcionará que o 

estudante usufrua de modo consciente e equilibrado o seu dinheiro, como também o ajudará a 

compreender bem os seus conceitos, a tomar decisões quanto aos seus gastos, a entender 

diferenças, vantagens e desvantagens em compras à vista ou parceladas e como as taxas de 

inflação afetam o nosso poder de compras. 
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4 FORMULANDO E RESOLVENDO PROBLEMAS A PARTIR DE PANFLETOS 

 

Em conformidade com as discussões ocorridas neste trabalho, apresentamos a proposta 

de ensino formulando e resolvendo problemas de matemática financeira a partir de panfletos. 

O objetivo geral desta proposta, concebida como situação de ensino, é promover o 

desenvolvimento de Competências Específicas, consolidar Habilidades e Capacidades do 

Letramento Matemático no âmbito da Matemática Financeira, utilizando a formulação e 

resolução de problemas como metodologia. Para tanto, ela foi estruturada em duas etapas: 1- 

Leitura do panfleto: compreendendo a situação e 2 - Formulando e resolvendo problemas 

matemáticos, com uma carga horária de três horas/aula por cada etapa.  

Na primeira etapa o nosso objetivo foi desenvolver a leitura dos dados matemáticos 

contidos em um panfleto de banco, especificamente as informações que tratam da Matemática 

Financeira. Ainda nessa etapa, objetivamos por meio das aplicações desenvolvidas, familiarizar 

os estudantes com a Linguagem Matemática, própria da Matemática Financeira, a fim de eles 

compreenderem o que é Capital, Taxa de Juros, Juros, Montante e Tempo de Aplicação. 

Na segunda etapa, a nossa expectativa esteve vinculada ao processo de formular e 

resolver um problema de Matemática Financeira, a partir dos dados contidos em um panfleto 

de banco. 

A seguir, apresentamos o desenvolvimento dessas etapas como proposta de ensino. 

 

Etapa 1 – Leitura do panfleto: compreendendo a situação 

 

Para a vivência desse momento, sugerimos o uso do panfleto a seguir, pois a partir dele 

podemos explorar os conteúdos relacionados a Matemática Financeira. Ressaltamos que este 

panfleto é apenas uma sugestão, o professo poderá utilizar um outro, mas realizando as 

adaptações necessárias.  

Inicialmente propomos que o professor faça a entrega de um panfleto por aluno, para 

que os mesmos realizem a leitura de modo individual das informações que constam nele. Esse 

é um momento livre, mas é importante que os estudantes destaquem o nome do banco, onde ele 

está localizado, quais documentos e condições são necessárias para solicitar um empréstimo, se 

eles conhecem outros bancos, financeiras, se seus pais ou algum parente já solicitou um 

empréstimo, e outras informações que o professor e a turma julgue importante destacar. 

Após esse momento, o professor juntamente com a turma fará a leitura coletiva do 

panfleto a fim de compreender os dados que contam no mesmo, para em seguida fazer a 

transposição dessas informações para a aula de Matemática Financeira. 
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Figura 1 – Panfleto de banco  

 
 

Fonte: Banco Ibi 

 

Durante a leitura do panfleto sugerimos alguns questionamentos para destacar os 

conteúdos relacionados a Matemática Financeira: Se alguém recebe R$ 1400,00 qual o maior 

capital que pode retirar em um empréstimo?  Quanto essa pessoa vai pagar por mês? Em quantas 

parcelas? E o total que ela vai pagar? Você consegue dizer quanto ela pagou de juros? 

Em seguida, sugerimos uma conversa sobre os elementos que compõem a Matemática 

Financeira, destacando o que é taxa de juros, juros, capital e montante, além da explicação de 

como obter os juros simples e compostos. 

Durante esta etapa, apontamos quatro aplicações básicas apresentadas em Diniz Júnior 

(2021) e que não faziam uso do panfleto nem de informações contidas nele, pois procuramos 

não influenciar nas futuras formulações de problemas que serão solicitadas em momentos 

posteriores. Assim, destacamos que o professor poderá trazer outras aplicações, no entanto, 

enfatizamos a importância de não fazerem uso do panfleto escolhido, para que as formulações 

não sejam influenciadas. 

 

Aplicação 1:  João solicitou um empréstimo de R$ 1.000,00 em uma instituição 

financeira a juro simples de 3% ao mês. Se ele irá pagar esse empréstimo em 18 

parcelas mensais, quanto ele pagará de juro?  

 

Aplicação 2: Um capital de R$ 10.000,00 é aplicado s juros simples, à taxa de 2,5% 

a.m, durante 4 meses. Calcule o juros e o montante da aplicação. 
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Aplicação 3: Rose aplicou R$ 300,00 em um investimento que rende 2% ao mês no 

regime de juros compostos. Qual valor ela terá ao final de três meses? 

 

Aplicação 4: (FUNDATEC = Pref. Monte Belo do Sul – 2014) Mario fez uma 

aplicação durante dois meses de um depósito de R$ 100,00, com uma taxa de juros 

compostos de 8% a.m. O montante obtido ao final desse prazo é? 

a) R$ 116,64     b) R$ 194,40     c) R$ 101,66        d) R$ 101,16      e) R$ 111,64 

 

Nas duas primeiras aplicações abordamos as ideias de Juros Simples, enquanto nas 

duas últimas tratamos dos Juros Compostos. Essa estratégia foi adotada para que os alunos 

percebam as diferenças entre os dois regimes e compreendam em quais situações cada um deles 

é utilizado, principalmente o fato de as situações financeiras e operações comerciais fazerem o 

uso mais frequente dos Juros Compostos e não dos Juros Simples. 

Para alcançarmos esses objetivos, sugerimos que as aplicações ocorram de forma 

coletiva e com a intervenção do professor, que deve ir respondendo juntamente com os alunos. 

Essa ideia é justamente para que o docente identifique os conhecimentos prévios dos alunos 

acerca dos conteúdos abordados. 

Para esse momento, sugerimos que o professor incentive a turma a expor seus 

entendimentos e dúvidas que existam sobres os dois regimes de juros apresentados e sobre os 

seus respectivos significados quando aplicados em situações do dia a dia.  

Para que tudo isso fique bem entendido e o mais claro possível, orientamos o professor 

a usar e a nomenclatura técnica, própria da Matemática para que os alunos apropriem-se da 

linguagem matemática e compreendam a aplicabilidade desses termos em situações cotidianas. 
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Etapa 2 - Formulando e resolvendo problemas matemáticos 

 

Para esse momento, sugerimos que a turma seja organizada em grupos de 4 alunos, no 

máximo 5 e, a partir do panfleto adotado, o professor poderá encaminhar a seguinte atividade: 

Formular e resolver um problema matemático, envolvendo o conteúdo de Matemática 

Financeira, contudo os dados do panfleto devem ser levados em consideração no momento da 

elaboração. 

Caso o professor tenha realizado alguma atividade em grupo com formulação de 

problemas anteriormente, sugerimos que ele oriente a turma a manter os mesmos grupos, para 

que ele possa identificar os avanços da turma, por meio da atividade proposta. 

Para a resolução dos problemas que eles elaboraram, orientamos o professor a 

incentivar os grupos a fazerem uso de calculadoras, mas que fiquem livres para adotar qualquer 

tipo de estratégia. No entanto, é interessante que seja solicitado aos alunos que utilizem mais 

de uma estratégia de resolução. 

Ao término das formulações, sugerimos um momento de correção coletiva em 

plenária, para que os grupos tenham acesso aos problemas formulados pelas outras equipes e 

assim, juntamente com o professor, consigam avançar na aprendizagem matemática. 

Outra sugestão, é que o professor promova momentos de formulações de problemas 

de forma individual, utilizando anúncios ou panfletos. Essa atividade tem como finalidade 

preparar e familiarizar os estudantes com essa prática, o que servirá como estratégia de 

avaliação para o docente, a fim de que ele conheça e identifique como os alunos estão 

avançando e em que precisam avançar. 
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5 AVALIANDO A REALIZAÇÃO DA PROPOSTA  

 

Após a realização da atividade acreditamos ser interessante a avaliação do professor 

sobre cada um dos problemas, focando nas Habilidades e Competências Específicas da 

Matemática para o Ensino Fundamental (BRASIL, 2018) e as Capacidades da Matriz de 

Referência do PISA que tratam do Letramento Matemático (BRASIL, 2012) esperadas. 

Sugerimos como referência o Quadro 8, intitulado Competências e habilidades esperadas e 

mobilizadas (Matemática Financeira), conforme foi construído para análise dos resultados da 

nossa investigação (DINIZ JÚNIOR, 2021). 

Quadro 4: Competências e habilidades esperadas e mobilizadas (Matemática Financeira) 

Proposta de atividade com Juros no panfleto 

Formulação 

Resolução 

Expectativas - Formular e resolver um problema matemático envolvendo o 

conteúdo de Matemática Financeira a partir de um panfleto de banco. 

Grupos Habilidades Capacidades Competências 

Grupo 1    

Grupo 2    

Grupo 3    

Grupo 4    

Grupo 5    

Fonte: Diniz Jùnior (2021) 

 

Também sugerimos, para uma leitura mais completa, a nossa dissertação (DINIZ 

JÚNIOR, 2021), o que incluem os nossos resultados como fonte de consulta para que o 

professor possa verificar como foram realizadas as análises e o contexto da pesquisa. 

Destacamos que é uma realidade própria da turma, assim ao professor cabe a verificação de 

quais dessas serão consolidadas em suas respectivas turmas e quais podem estar em processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Saber lidar com a Matemática Financeira nos dias atuais é primordial, pois, como 

pudemos perceber, no dia a dia nos deparamos com diversas situações que envolvem a 

aplicação de taxas percentuais e juros, por exemplo. 

No entanto, apesar de as pessoas vivenciarem essas situações, poucas são as que 

compreendem seus significados e conseguem aplicar seus conhecimentos para resolver um 

problema corretamente. 

Diante disso, acreditamos que a implementação desse produto denominado 

Formulando e resolvendo problemas de matemática financeira a partir de panfletos poderá 

auxiliar os alunos a consolidarem habilidades, competências e capacidades necessárias para 

serem considerados letrados matematicamente, uma vez que a Formulação e Resolução de 

Problemas tem se mostrado um caminho significativo para esse processo. 

Para a realização da nossa investigação que teve como objetivo discutir as 

contribuições desta proposta de ensino, foi necessário superar muitos desafios.  Um deles diz 

respeito a turma na qual desenvolvemos a proposta, uma vez que apresentou sérias dificuldades 

em relação ao conteúdo de Porcentagem. Esse fato nos motivou a aplicar outros instrumentos 

anteriores a essa Proposta, que podem ser consultados em Diniz Júnior (2021). Dessa forma, 

pensando e possíveis dificuldades como essa, orientamos que o professor faça um diagnóstico 

de sua turma para só então aplicar a Proposta aqui apresentada como também adaptá-la.  

Destacamos que nem todas as nossas expectativas foram alcançadas, mas o trabalho 

com a Formulação e Resolução de Problemas é fascinante, pois as elaborações são em sua 

maioria diferentes e com possíveis situações que os educandos vivenciam e trazem para o texto 

do problema. 

Outro fator que consideramos importante, é perceber os avanços na aprendizagem dos 

alunos por meio das formulações e das suas resoluções, na nossa pesquisa em especial, pudemos 

verificar que os alunos se apropriaram do conteúdo, apresentando Habilidades Matemáticas e 

Competências Específicas consolidadas, bem como foi possível identificar os avanços no 

campo do Letramento Matemático, por meio das Capacidades que o PISA (2012) destaca.  

Enquanto professor pesquisador enfatizo que desenvolver e aplicar essa Proposta de 

Ensino fez com que outros anseios surgissem, a exemplo do trabalho com o Letramento 

Financeiro, proposto pelo PISA (2012), bem como aprofundar nossas pesquisas e nossos 

trabalhos no campo da Educação Financeira. 
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Por fim, indicamos a nossa Proposta de Ensino aos professores que lecionam 

Matemática nos Anos Finais do Ensino Fundamental, especificamente no 9º ano, almejamos 

que esta contribua para a prática docente e para a aprendizagem discente, reiteramos a nossa 

disponibilidade em contribuir com o Ensino de Matemática, e convidamos os professores a 

fazerem a leitura do nosso texto dissertativo que encontra-se depositado no banco de 

Dissertações do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática – 

PPGECEM – da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB. 
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