
EMEI Profª Maria Alice Pasquarelli 
 

PROJETO: QUEM POUPA SE DIVERTE! 
 

EIXO: Matemática                         NÍVEL: Infantil III                    Duração: Setembro e Outubro 

 
 
OBJETIVO COMPARTILHADO: Arrecadar dinheiro para confraternização de final de ano (local a 
ser definido). 
 
OBJETIVOS DIDÁTICOS 

 Ampliar o conhecimento sobre o sistema monetário; 

 Conhecer as moedas do nosso dinheiro; 

 Desenvolver estratégias próprias de contagem, ordenação e comparação de valores; 

 Registrar quantidades monetárias; 

 Realizar cálculos mentais e escritos a partir de situações problemas; 

 Contar de dez em dez. 
 
CONTEÚDOS: 
Conceitual: Conhecimento do nosso sistema monetário. 
 
Procedimental: Utilização de estratégias de contagem, ordenação e cálculo. 
       Registro de valores.  
 
Atitudinal: Valorização da atitude de poupar. 
 
 
ATIVIDADES: 
1 – Atividade inicial: Conhecer a proposta do projeto. 
Orientação Didática: A professora deverá contar detalhadamente a proposta do projeto, 
compartilhando o objetivo e o valor estipulado. Mostrar as cadernetas (que deverão ser 
providenciadas pela professora), onde farão o controle das moedas que trouxeram no dia. 
Combinar com as crianças que poderão trazer as moedas todos os dias, ou seja, sempre que 
tiverem em casa. Pedir que tragam apenas moedas de 10 centavos. Posteriormente de 1 real.  Se 
as crianças trouxerem moedas de 0,05 devolver para os pais e pedir para que troquem. 
 
2 – Contar as moedas e registrar na caderneta. 
O.D.: Essa atividade será feita no horário do diversificado, com orientação da professora ou 
estagiária. As crianças que trouxerem moedas no dia (elas podem trazer 1 ou 2 vezes por 
semana) ao chegarem já se dirigem para a mesinha onde está o cofre e as cadernetas, daqui prá 
frente canto do Banco.  Como as crianças tem saberes diferentes sobre contar de 10 em 10 e 
conhecimento do sistema monetário nesse momento haverá maior ou menor ajuda do professor 
para contarem e registrarem o valor que trouxeram.  É possível fazer essa atividade com 3 ou 4 
crianças de cada vez.  Se mais crianças trouxerem moedas devem  esperar desocupar um lugar 
no “Banco”. 
 
3 – Escolher o nome para o banco. 
O.D.: Junto com as crianças escolher um nome para o “banco” onde a poupança será guardada. 
Relembrar os nomes dos bancos de nosso mercado financeiro fazendo uma listagem na lousa e a 
partir daí acolher as sugestões das crianças, se não chegarem num acordo é possível fazer uma 
votação para definir. Cada criança também poderá escolher um número para sua conta, que 
ficara registrado em sua caderneta. 
 
 
 



 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES: 
 
1 – Manipular folhetos de ofertas de supermercado. 
O.D.: A professora providenciará folhetos de loja de brinquedos ou supermercado em número 
suficiente para que cada criança tenha o seu. No coletivo, em roda,  as crianças irão ler os preços 
de produtos no folheto conforme as consignas do professor: 

 Qual é o preço do pacote de açúcar ou de tal brinquedo? 

 Qual é o produto é mais caro? E o mais barato? 
São várias as possibilidades de exploração com os folhetos e será interessante utilizá-lo várias 
vezes. Uma variação é organizar agrupamentos considerando os saberes para simular que vão 
comprar determinados produtos e precisam estimar quanto de dinheiro será necessário.  
 
2 –  Agrupar moedas para formar 1 real. 
O.D.: Distribuir as moedas xerocadas e pedir que, em duplas,  junte as moedas de maneira a ter 
1 real. A professora circula entre as duplas auxiliando e fazendo as intervenções pertinentes. 
 
3 – Socializar e sistematizar as várias possibilidades para se formar R$ 1,00. 
O.D.: No coletivo, solicitar que as crianças socializem suas estratégias para se formar R$1,00, ao 
socializarem a professora sistematizará num cartaz. 
 
4 – Agrupar diferentes moedas para formar o mesmo valor.  
O.D.: Com metade da turma, em grupo de três crianças, distribuir as moedas xerocadas, propor 
que formem o mesmo valor com moedas diferentes (propor que juntem as moedas de maneira a 
formar 3 reais, por exemplo). A professora deverá circular entre os grupos, instigando-os a 
encontrar o maior número de possibilidades. 
Cada grupo socializará suas possibilidades, ditando para a professora fazer o registro na lousa. 
Caso falte alguma possibilidade, a professora poderá problematizar.  Essa atividade deverá ser 
repetida com diferentes valores. 
 
5 – Ordenar as gravuras pelos preços. 
O.D.: A professora distribuirá figuras com preços de jornais ou revistas (recortadas previamente 
por ela). As crianças deverão organizá-las do mais caro para mais barato e vice e versa. 
Esta atividade deverá ocorrer várias vezes, sendo algumas vezes em duplas e outras 
individualmente. 
 
6 – Brincar de Batalha de produtos 
O.D.: A professora providenciará fichas com figuras de brinquedos com preço, fará um monte e 
cada criança a sua vez tirará uma ficha e colocará na mesa mostrando para os demais. Ganha a 
rodada quem tirar a ficha com o maior valor. O jogo termina quando terminar as fichas da mesa. A 
professora deverá intervir estimulando a leitura dos valores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


