
 

 
 
 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO PARA O PENSAR 
5º ANO  

SEMANA 23/03 A 27/03/2020 
 
Conteúdo: Educação Financeira e Consumo Consciente 
(Capítulo 01- páginas 08 a 18) 
 
Ler e fazer/refazer as atividades propostas nas páginas 08 a 18, cujos temas 
foram discutidos em sala de aula e na aula prática*, quando foi feita a receita de 
brigadeiro. 
 
Temas: 

 A palavra 

 Lei da oferta e da procura 

 Procura, acha, paga 

 A Estação de cada fruta 

 Comparações 

 O saber econômico 

 Preço x Custo 

 
*Confira abaixo a notícia, que está no site da escola, sobre a aula prática! 
 
EF1 – UMA FORMA LÚDICA E CRIATIVA DE APRENDER EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA E CONSUMO CONSCIENTE 

By Colégio Liceu    Posted 12/03/2020 In Ensino Fundamental 1, Notícias, Sem categoria 

Colocar a mão na massa para aprender a importância da educação financeira e 

do consumo consciente na vida de todos. É assim que os alunos dos 5os anos do EF1 

têm se apropriado desses temas nas aulas de Educação para o Pensar. 

A proposta tem como principal objetivo a formação do aluno protagonista, capaz 

de se reconhecer como elemento da sociedade, de articular os saberes na vida real, de 

utilizar as habilidades de forma colaborativa, tornando-se consciente em relação ao 

consumismo e potencializando as competências voltadas para o empreendedorismo, a 

troca e socialização de ideias e a relação entre a teoria aprendida em sala de aula com 

ações concretas. 

Dentro dessa dinâmica, os alunos colocaram a mão na massa “literalmente”, por 

meio da produção de uma receita de brigadeiros mencionada no livro 

didático “Competências do Século 21”, compreendendo, de maneira criativa, lúdica e 

divertida, a relação entre preço e custo, as diferentes formas de empreender e a 

importância de valorizar as capacidades individuais e coletivas. 

Agora, confira as fotos no site da escola! 
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