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Contextualização

Candelária está localizada na região central do Estado do Rio Grande do Sul,  

a  198  km da  capital.  No  ano  de  1924,  iniciaram as  tentativas  de  emancipar  o 

município, e, em 7 de julho de 1925, através do Decreto Nº 3.4931, no governo de 

Antônio  Augusto  Borges  de Medeiros,  o  município  passou a  ter  a  denominação 

atual.

Em  tempos  remotos,  os  índios  da  nação  Tupi-Guarani  dedicavam-se  à 

agricultura. Atualmente, Candelária é reconhecida como depositário de fósseis de 

animais pré-históricos, tanto no Rio Grande do Sul como no Brasil e a economia do 

município é voltada à agricultura, em especial ao tabaco.  Pertencente à região do 

Vale  do  Rio  Pardo,é  considerada  o  terceiro  maior  município  do  Rio  Grande  do 

Sul,em área territorial,  tendo 943.949 Km2,  conforme dados de 2010 do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)2, sendo 90% ocupados, em média, pela 

zona rural.  Ainda segundo esses dados,  o  município  possui  em torno de 30 mil 

habitantes,  sendo  15.715  residentes  na  zona  urbana  e  14.456,  na  zona  rural  e  

destaca-se pela  grande  produção de fumo em folha  na Região do  Vale  do  Rio 

Pardo.Nesta pequena síntese, é possível verificar a importância da fumicultura para 

o município. 

Neste pequeno município situa-se a Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Adão Jaime Porto/Candelária/RS, que possuía, em 2012, 222 alunos, oriundos de 

11 comunidades,  localizadas no entorno escolar,  e  atendia,  no  turno da manhã, 

alunos da6a à 8ª série e, no turno da tarde, alunos da Educação Infantil ao 5º ano. 

1Fonte: http://www.candelaria-rs.com.br/interna.php?area=subconteudos&mid=28
2Fonte: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/link.php?uf=rs
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A pesquisa  originou-se tendo em vista  que  os  alunos  da escola,  em sua 

maioria,  são  filhos  de  agricultores,  notadamente  fumicultores,  que  auxiliam  nas 

lavouras e  que,  após a  conclusão do Ensino Fundamental,  não continuam seus 

estudos.  Nesse  sentido,  escolheu-se,  para  a  realização  da  prática  pedagógica 

investigativa, a turma da oitava série. 

Objetivos:
• Investigar o sentido atribuído pelos alunos às mudanças que estão ocorrendo 

no âmbito da agricultura familiar e suas implicações nos processos produtivos 

da comunidade.

• Elaborar  uma  prática  pedagógica  para  a  turma de  alunos  da  8ª  série  da 

Escola  Municipal  de  Ensino  Fundamental  Adão  Jaime  Porto,  centrada  na 

temática  “agricultura  familiar”,  tendo  como  aporte  teórico  a  vertente  da 

Educação  Matemática,  denominada  Etnomatemática,  e  seus 

entrecruzamentos com os recursos tecnológicos.

• Fomentar, na turma de alunos, o espírito investigativo.

• Investigar  a  produtividade  do  uso  de  recursos  tecnológicos  numa  prática 

pedagógica no âmbito da Educação Matemática.

• Apresentar os resultados obtidos com a prática pedagógica investigativa por 

meio de seminários, envolvendo a comunidade escolar.

Detalhamento das atividades

No Quadro 1, descrevem-se as atividades desenvolvidas nos encontros com 

os alunos. Durante a prática,  os períodos destinados à disciplina de Matemática 

eram consecutivos – cada um com 55 minutos.



Quadro 1 – Descrição da prática pedagógica investigativa

Dia 05/06/12
Proposta

• Apresentação da proposta de Pesquisa;

• Distribuição do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A).

Apresentação aos estudantes da minha proposta de pesquisa e entrega a 

cada  um  do  Termo  de  Consentimento  Livre  e  Esclarecido  para  os  pais  e/ou 

responsáveis assinarem para o início da prática pedagógica investigativa.
Dia 13/06/12
Proposta

• Recolhimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido;

• Aplicação da técnica do Grupo Focal – Temática “Diversidade de culturas3”.

Primeiramente, recolhi o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, após, 

expliquei  detalhadamente  como  seria  a  realização  da  prática.  Os  questionários 

(APÊNDICE B) da pesquisa foram entregues nesse dia para os alunos do turno da 

manhã, ou seja, do 6º ano à 8ª série. Os discentes da 8ª série explicaram o caráter 

da pesquisa e orientaram para que o questionário fosse respondido pelos familiares, 

bem  como  salientaram  a  importância  da  devolução  destes  devidamente 

preenchidos. Nos dias seguintes, os mesmos passaram nas salas de aula para fazer 

o recolhimento destes. 

Para aplicar a técnica do Grupo Focal, separei os alunos em dois grupos, por 

sorteio. Enquanto aplicava a técnica do Grupo Focal em um dos grupos, o outro 

passava nas salas de aula para distribuir os questionários. 

 Após a aplicação da técnica com o primeiro grupo, foi o momento de realizar 

com o outro grupo. Desse modo, os alunos que já haviam participado da técnica 

foram para a biblioteca, sob supervisão da bibliotecária, pesquisar sobre a temática 

“Diversidade de culturas” em jornais, revistas, entre outros.
Dia 14/06/12
Proposta

• Distribuição de reportagens sobre a temática “Diversidade de culturas”;

• Leitura e análise das reportagens;
3 Ao  longo  desse  trabalho  as  expressões  “cultura”,  “culturas”  e  “diversidade  de  culturas”  estão 
constantemente  grafadas.  Destaco  que  algumas  vezes  elas  estarão  vinculadas  ao  campo  da 
etnomatemática (no caso, cultura ou culturas); noutras, à questão agrícola (no caso, da fumicultura e 
hortifrutigrangeiros). O contexto no qual estarão empregadas determinará o sentido dado a elas.



• Construção do texto.

Para essa atividade separei os alunos, por sorteio, em três grupos, distribuí 

reportagens – todas de jornais do ano de 2012 – sobre a temática “Diversidade de 

culturas”  (ANEXO A) e expliquei  que deveriam ler  as reportagens,  discuti-las no 

grupo  para  construírem um texto  coletivo.  Expliquei  que,  após  a  construção  do 

mesmo,  seria  confeccionado  um  cartaz  com  o  qual  cada  grupo  explicaria  suas 

reportagens ao grande grupo e, após, faríamos um debate.  

Os alunos iniciariam a construção do texto na minha aula e continuariam na 

aula de Língua Portuguesa, conforme combinado previamente com a professora4. 

Um detalhe bem interessante foi que um dos alunos questionou o que essa atividade 

tinha  a  ver  com  a  disciplina  de  Matemática,  pois  parecia  mais  uma  aula  de 

Português pelo fato de estarem elaborando um texto.
Dia 15/06/12 – Aula da disciplina de Língua Portuguesa (um período)  

Proposta

• Continuação da construção dos textos.

Nesse dia,  os alunos continuaram, com o auxílio da professora de Língua 

Portuguesa, a elaboração dos textos.
Dia 18/06/12 - Aula da disciplina de Língua Portuguesa (dois períodos)

Proposta

• Término da construção dos textos;

• Digitação dos textos.

Assim  que  os  grupos  iam terminando  seus  textos,  deslocavam-se  para  o 

laboratório de informática para digitá-los.
Dia 19/06/12
Proposta

• Construção de cartazes.

Um aluno trouxe uma reportagem do jornal Folha de Candelária, do dia 15 de 

junho de 2012 (ANEXO B),  que se referia  ao  assunto do grupo,  para incluir  na 

apresentação do trabalho.
Dia 20/06/12
Proposta

• Apresentação dos cartazes;

• Debate sobre os temas apresentados;

4 É importante destacar que durante a minha prática pedagógica em que foram cedidos períodos de  
outras disciplinas, estive sempre presente em sala de aula. 



• Conceito de porcentagem e razão centesimal (ANEXO C);

• Problematização de atividades;

• Cálculos orais sobre porcentagem.

Novamente,  atividades  cotidianas  se  “atravessaram”  nas  discussões.  Por 

exemplo, ao iniciarmos o debate, um dos alunos comentou que um vizinho fez três 

açudes  financiados  por  uma  entidade. Houve  muitos  comentários  sobre  a 

distribuição  da  merenda  escolar,  e  eles  ficaram  impressionados  com  o  que  é 

investido financeiramente com a mesma.  

No segundo momento, perguntei se eles já haviam visto em lojas cartazes 

expostos  em  vitrines  com  a  palavra  “Liquidação”.  Um  dos  alunos  lembrou  que 

“aprendido esse conteúdo na sexta série, porém não lembravam mais como faziam 

os cálculos”. 
Dia 21/06/12
Proposta

• Estímulo ao cálculo oral;

• Razão centesimal;

• Utilização de recurso tecnológico: calculadora;

• Problematização de atividades (laboratório de informática).

 Uma das alunas expôs ao grande grupo como, no dia anterior, recebera um 

desconto pela compra de um anel. 
Dia 27/06/12
Proposta

• Resolução de exercícios em sites da internet.

Sites:
http://www.somatematica.com.br/soexercicios/porcentagem.php

http://www.matematicadidatica.com.br/PorcentagemExercicios.aspx

Quando  expus  como  funcionaria  a  aula  no  laboratório  de  informática,  os 

alunos  ficaram  muito  ansiosos,  porque  não  conseguiam  imaginar  como  fariam 

cálculos no computador. Alguns se mostraram preocupados em copiar os exercícios, 

então, combinei que faria uma cópia das questões para cada um deles.
Dia 28/06/12
Proposta

• Cópia com as atividades da aula passadas;

• Criação do blog.

Um dos meus intuitos foi criar com os alunos um blog, no qual seria colocado 

http://www.matematicadidatica.com.br/PorcentagemExercicios.aspx%20acesso%20dia%2017/06/12
http://www.somatematica.com.br/soexercicios/porcentagem.php


todo  o  material  da  pesquisa.  Como auxílio  do  Agente  Administrativo  Auxiliar  da 

Escola, iniciamos a construção do blog e os alunos escolheram o fundo da tela, o 

tipo de letra, o design do blog.

 Em  seguida,  escrevemos  um  texto  em  conjunto,  escolhemos  algumas 

fotografias  e  vídeos  que  havia  feito  da  apresentação  do  trabalho  deles  e 

combinamos colocar no blog.
Dia 29/07/12 – Aula da disciplina de Língua Portuguesa (um período)

Proposta

• Elaboração de questões para a entrevista com o Secretário de Agricultura e 

Meio Ambiente.

Nesse dia, com o auxílio da professora de Língua Portuguesa, formulamos as 

questões para a visita ao Secretário (APÊNDICE C).
Dia 03/07/12
Proposta

• Visita ao Secretário de Agricultura e Meio Ambiente;

• Construção de texto a partir da entrevista com o Secretário.
Dia 04/07/12

Proposta

• Mesa redonda sobre a visita ao Secretário de Agricultura;

• Recolhimento dos textos elaborados pelos alunos;

• Correção dos exercícios da aula do dia 27/06;

• Atividade “Liquidações antecipadas (APÊNDICE D)”.
Dia 05/07/12
Proposta 

• Atividade “Estiagem diminui qualidade do grão”. 

Neste dia, solicitei que os alunos se reunissem em trio para discutir o texto 

“Estiagem  diminui  qualidade  do  grão”  (APÊNDICE  E),  bem  como  resolver  as 

atividades propostas sobre essa atividade.
Dia 06/07/12 – Aula da disciplina de Língua Portuguesa (dois períodos)

Proposta 

• Noções de estatística; 

• Porcentagem e gráficos. 

Iniciei o conteúdo de noções de estatística explicando o conceito e a relação 

entre porcentagem e gráficos. Com o auxílio do livro didático que a escola adotou, 

selecionei  alguns exemplos e solicitei  que eles analisassem algumas questões e 



respondessem  oralmente  às  mesmas.  Após,  propus  a  realização  de  atividades 

relacionadas ao conteúdo.
Dia 11/07/12
Proposta 

• Porcentagem e gráficos. 

Toda  a  rede  de  informática  da  escola  foi  modificada  pela  Prefeitura  e, 

infelizmente, foi proibido acessar qualquer  site que seja tipo  blog. Assim, expliquei 

aos alunos, que não teria mais como fazer qualquer atualização e/ou acrescentar 

algo no blog referente ao trabalho deles.
Dia 12/07/12
Proposta 

• Porcentagem e gráfico.

Continuação dos exercícios do livro didático. Para a correção dos mesmos, foi 

solicitado  que  quando  o  aluno  terminasse  os  exercícios  dirigia-se  a  mesa  do 

professor para que fosse feita a verificação e/ou para esclarecer alguma dúvida.
Dia 14/07/12
Proposta 

• Porcentagem e gráfico. 

           Continuação dos exercícios do livro didático. O que mais me chamou atenção 

foi a dificuldade que alguns alunos possuem para interpretar os exercícios.
Dia 18/07/12
Proposta 

• Trabalho com a planilha eletrônica do BrOffice Cal5; 

• Construção dos gráficos no mesmo software. 

Nessa aula, conduzi os alunos ao laboratório de informática para ensiná-los a 

usar  a  planilha  eletrônica.  No  início,  eles  acharam difícil,  principalmente  porque 

precisavam trabalhar com fórmulas para usar a planilha eletrônica. Os alunos que 

tiveram mais facilidade ajudaram os colegas.

No segundo momento me dediquei  a  problematizar  os dados encontrados 

para construir gráficos. Devido à falta de tempo, não pude aprofundar muito todos os 

recursos  que  a  planilha  e  os  gráficos  possuem.  Mostrei  alguns  e  pedi  que  os 

explorassem,  sem  medo  de  errar.  Desse  modo,  muitos  descobriram  e  fizeram 

modificações, tais como: cores e tipos de gráfico, área do mesmo, aumento e/ou 

diminuição de fonte, etc. 

5  Fonte: http://www.broffice.org/download. 

http://www.broffice.org/download


Dia 19/07/12
Proposta 

• Análise dos dados da pesquisa;

• Construção de tabelas nas planilhas eletrônicas com o resultado da pesquisa.

Primeiramente  foi  feito  uma mesa redonda,  no  qual  cada  um dos  alunos 

recebeu alguns questionários para que pudéssemos fazer a análise dos dados. De 

forma organizada fui perguntando a resposta de cada uma das questões para anotar 

no quadro as respectivas respostas.  Após, levei  os alunos para o laboratório  de 

informática para realizar os cálculos percentuais de cada uma das respostas nas 

planilhas eletrônicas. 
Dia 20/07/12 – Aula da disciplina de Língua Portuguesa (dois períodos) e Ensino 

Religioso (um período)

Proposta 

• Verificação dos percentuais de cada questão da pesquisa; 

• Construção de tabelas nas planilhas eletrônicas com o resultado da pesquisa; 

• Construção dos gráficos; 

• Técnica do Grupo Focal; 

• Avaliação final. 

Enquanto realizava a técnica de grupo focal com um dos grupos, o outro foi 

ao  laboratório  de  informática  construir  as  tabelas  para  encontrar  os  valores 

percentuais e montar os gráficos das questões 1 e 2, sob supervisão da monitora do 

Laboratório de Informática. Quando terminei o Grupo Focal com a primeira turma, 

solicitei que esses alunos realizassem a mesma atividade, porém com as questões 3 

e 4.

Distribuí  a  avaliação (APÊNDICE F)  e  expliquei-a.  Percebi  que  os  alunos 

ficaram aliviados por não se tratar de uma “prova” com extensos cálculos.
Dia 08/08/12 - Aula da disciplina de Língua Portuguesa (dois períodos)

Proposta 

• Construção dos textos. 

Nesse dia, a turma foi separada nos mesmos três grupos, e foram distribuídas 

duas reportagens, referente à temática “seca” (ANEXO D) para cada grupo fazer a 

leitura, discutir e escrever um pequeno texto. A professora de Língua Portuguesa 

auxiliou os alunos na escrita do mesmo. 
Dia 9/08/12
Proposta 



• Apresentação do trabalho e pesquisa desenvolvida para os pais, comunidade 

escolar,  direção  escolar,  Secretaria  Municipal  de  Educação  e  minha 

orientadora. 

Nessa manhã, os alunos apresentaram o trabalho, desenvolvido durante toda 

essa etapa em que estive  com eles,  para  os  pais  e  supervisoras  da Secretaria 

Municipal de Educação. 
Dia 10/08/12 - Aula da disciplina de Língua Portuguesa (um período)

Proposta 

• Término da construção de texto; 

• Apresentação dos textos; 

• Debate;

• Conversa informal com o Orientador Agrícola.

Durante a realização da mesa redonda, também, foram explorados os valores 

percentuais apresentados nas reportagens, discutindo-se o que representam e/ou 

representaram alguns desses percentuais na sociedade. 

Como os alunos são filhos de produtores rurais,  usualmente comparece à 

escola  um técnico  ou  orientador  agrícola  ou,  ainda,  como  são  chamados  pelos 

produtores rurais de Candelária, um “instrutor de fumo”, para conferir a frequência 

dos  alunos.  Nesse  dia,  conversei  com  o  Orientador  Agrícola  de  uma  empresa 

localizada no município de Vale do Sol.
Dia 29/08/12
Proposta

• Palestra sobre o tema “Oportunidades rurais”; 

• Teatro sobre o tema “Sustentabilidade rural”. 

Nesse dia, os alunos da oitava e da sétima série, a direção escolar, algumas 

supervisoras  da  Secretaria  Municipal  de  Educação,  assistiram  à  palestra  do 

responsável pelo Departamento de Jovens do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

de Candelária. 

Após,  tivemos  a  apresentação  do  teatro  da  Escola  Estadual  de  Ensino 

Fundamental  Frederico  Augusto  Hannemann,  de  Vila  Progresso.  O  grupo 

apresentou uma peça sobre o tema “Sustentabilidade rural”. 



Resultados obtidos

A análise  do  material  de  pesquisa  permitiu  explicitar  duas  unidades  de 

análise: a) Os alunos, ao se reportarem à Matemática, declararam que a disciplina é 

difícil e expressa por regras como formalismo, linearidade e abstração, bem como a 

supremacia da escrita em detrimento da oralidade, e b) Atribuíram importância à 

diversidade de culturas para o município, entretanto argumentaram que o cultivo do 

fumo deve permanecer, pois é mais rentável. 
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APÊNDICES

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,  declaro que autorizo a 
participação  de  meu/minha  filho/a  na  pesquisa  denominada  Educação  Matemática, 
Etnomatemática  e  Recursos  Tecnológicos:  Potencialidades  de  uma  Prática  Pedagógica, 
efetivada  na  Escola  Municipal  de  Ensino  Fundamental  Adão  Jaime  Porto,  pois  fui 
informado/a,  de forma clara e detalhada,  livre de qualquer constrangimento e coerção, dos 
objetivos, da justificativa e dos procedimentos da mesma.

Fui especialmente informado:

• Da garantia de receber, a qualquer momento,  resposta a toda pergunta ou 
esclarecimento  de  qualquer  dúvida  acerca  da  pesquisa  e  de  seus 
procedimentos;

• Da liberdade de retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que 
isso traga qualquer prejuízo ao meu/minha filho/filha;

• Da garantia  de  que  meu/minha  filho/a  não será  identificado/a  quando da 
divulgação  dos  resultados  e  que  as  informações  obtidas  serão  utilizadas 
apenas para fins científicos vinculados à pesquisa;

• Do  compromisso  da  pesquisadora  de  proporcionar-me  informações 
atualizadas  obtidas  durante  o  estudo,  ainda  que  isto  possa  afetar  a 
participação de meu/minha filho/a;

• De que esta investigação está sendo desenvolvida como requisito  para  a 
obtenção  do título  de  Mestre  em Ensino  de  Ciências  Exatas,  estando  a 
pesquisadora  inserida  no  Mestrado  Profissional  em  Ensino  de  Ciências 
Exatas da Univates, RS. 

• Da inexistência de custos. 
A pesquisadora  responsável pela pesquisa é a professora Elisângela Isabel Nicaretta, 

orientada pela professora Ieda Maria Giongo, do Centro Universitário Univates de Lajeado, 
RS,  que poderá ser contatada pelo e-mail igiongo@univates.br ou pelo telefone (51)3714-7000 
ramal 5517.  ______________________________________________

Local e data

_____________________________________________________

Nome e assinatura do/a responsável

_____________________________________________________

Nome e assinatura da pesquisadora responsável

mailto:igiongo@univates.br


APÊNDICE B – Modelo do questionário utilizado para pesquisa

Prezados pais e/ou Responsáveis!

A 8ª  série  da Escola Municipal  de Ensino Fundamental  Adão Jaime Porto está  realizando uma pesquisa 

supervisionada  pela  professora/gestora  Elisângela  Isabel  Nicaretta  que  é  parte  integrante  da  pesquisa  de 

Mestrado denominada “Educação Matemática, Etnomatemática e Recursos Tecnológicos: Potencialidades de 

uma  Prática  Pedagógica”.  Nesse  sentido,  solicito  a  colaboração  de  sua  família  no  preenchimento  do 

questionário abaixo. Maiores informações podem ser obtidas na escola ou pelo telefone (51)3743-8184.

Obrigada! Professora/gestora Elisângela Isabel Nicaretta

1) Em sua propriedade qual a cultura (produto agrícola) que é fundamental para o sustento de sua família?

_____________________________________________________________________________________

2) Você acredita que o plantio do fumo tende a ser substituído por outra cultura? Por quê? 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

3) Você tem conhecimento de projetos que incentivam a diversificação de culturas nas propriedades rurais? 

Em caso afirmativo, quais?______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

4)  Sua  família  vende  produtos  na  Feira  Municipal  de  Candelária?  Caso  afirmativo,  quais  produtos?

___________________________________________________________________________



APÊNDICE C – Perguntas feitas para o Secretário Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente

Perguntas para o Secretário Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente Sr. Orlando Kochenborger

• Desde que ano, Candelária procurou incentivar a diversificação de culturas 

propostas pela Convenção Quadro para o Controle de Tabaco?

• O que o município de Candelária está realmente fazendo para incentivar a 

diversificação de culturas?

• O município recebe alguma verba financeira para incentivar os agricultores a 

cultivarem outras culturas? Quem envia essa verba? Qual  é o valor dela? 

Como  é  distribuídos  esse  valor  entre  todas  as  iniciativas  propostas  pelo 

município em relação a diversificação?

• Qual é o propósito do projeto “Agroindústria familiar”? Qual é a previsão para 

a inauguração do prédio? Como vai funcionar?

• As verduras e legumes da merenda escolar vêm de onde, nos dias de hoje? 

Após, virá só pelo projeto Agroindústria Familiar? 



APÊNDICE D – Atividade “Liquidações antecipadas”

Trabalho de matemática
Nome:______________________________________________T: 8ª série. Data:________________ 
           

Analisando a reportagem, responda:
Qual é o máximo de desconto que a 
loja C&A oferece 
_______________________________
_________________
a)Até qual  data,  essa mesma loja, 
oferecerá esses descontos?
____________________________
____________________
b)Quais foram as outras lojas que 
fizeram promoção, na reportagem? 
Qual foram os descontos que essas 
outras  lojas  deram  aos  seus 
clientes?
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
c)Suponha que uma calça de brim 
custe  R$  249,99  e  uma  jaqueta 
custe              R$ 279,00 nas lojas 
Le  Lis  Blanc  e  Lua,  conforme  a 
promoção  das  Lojas  e  que  estas 
roupas  tivessem  o  máximo  de 
desconto,  qual  é  o  valor  que  eu 
pagaria  pela  compra  dessas  duas 
peças?
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
d)Qual  é  a  fonte  utilizada  para 
fazer essa atividade?
____________________________
____________________________

e)Supondo que Josué foi comprar  um presente para sua esposa na loja C&A, ele  acabou 
comprando três peças de roupas: um casaco de lã no valor de R$ 340,50, uma calça de brim 
no valor de R$ 299,00 e uma blusa no valor de R$ 124,90*. Qual foi o valor das compras? Se 
ele pagasse à vista, ele ganharia o total de desconto oferecido nesta Loja, devido aquelas 
roupas  estarem  em  promoção.  Desta  forma,  qual  foi  o  valor  total  das  compras  com  o 
desconto?  (*valores ilusórios).



APÊNDICE E - Atividade “Estiagem diminui qualidade do grão”.



E  xercícios:  
Leia a reportagem “Estiagem diminui qualidade do grão”, retiradas do Jornal Zero Hora de 

09 de março de 2012, após responda as seguintes questões: 

1) Segundo a reportagem, qual o déficit econômico que o RS obteve em relação a safra 

anterior? Quais foram os motivos dessa quebra?

2) A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) apontou que os gaúchos colherão três 

milhões de toneladas de grão a menos do que em 2011 – redução de 50%. Desta forma, 

qual foi o valor de toneladas que deixaram de colher, devido a estiagem?

3) Os grãos de arroz, soja e feijão também foram prejudicados. Segundo a reportagem, o 

Estado deve chegar a 21,8 milhões de toneladas de grãos – 24% menos do que o ciclo 

anterior. Quantos milhões de toneladas de grãos o Estado deixou de produzir?

4) Qual foi a média de grãos por hectare, colhidas nesta safra na região?

5) Conforme o presidente do Sindicato Rural de Cruz Alta, o que aconteceu na entrega da 

produção já colhida de grãos? Na sua opinião quais os motivos que levaram a isso?

6) Segundo a Conab os efeitos da estiagem aparecem na comparação entre o sexto e o 

primeiro levantamento. O 1º levantamento foi feito em outubro de 2011 e a produção de 

milho (em milhões de toneladas) foi de 5,25, numa área de 1,15 (milhões de hectares). No 

mês de março de 2012, foi realizado o 6º levantamento, no qual a produção de milho obteve 

uma queda de 39,3%. Conforme esses dados, qual foi o valor de perda na produção de 

milho (em milhões de toneladas)?



APÊNDICE F – AVALIAÇÃO



ANEXOS
ANEXO A – Reportagens sobre a temática “Diversidade de culturas”

Reportagens do Grupo 1:



Reportagens do Grupo 2:





Reportagens do Grupo 3:

 







ANEXO B – Reportagem compartilhada por aluno



ANEXO C – Conheça a porcentagem e entenda o que se passa pelo mundo



ANEXO D – Reportagem sobre a temática “Seca”

Reportagens Grupo 1:





Reportagens Grupo 2:







Reportagens Grupo 3:




