
1 
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne. Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable 
de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues. 

  

         

 
 
 

Boas Práticas 
 

O Sistema Monetário 
   

Tronco do módulo/ E  
 

Contacto: Ana Pinto 
 
             AEJD  Faro PT  
http://aejdfaro.pt/  

 

1 Contexto 

Estas fichas destinam-se a dois alunos com CEI, com competências diferentes, ambos a frequentar o 8º ano 

de escolaridade. 

Depois de abordar e debater o Euro estas serão aplicadas. Uma delas – a ficha 1 necessita da leitura e de 

ajuda, enquanto o aluno da ficha dois a conseguirá realizar sozinho. 

Estas fichas foram elaboradas tendo em conta o perfil funcional de cada aluno e as indicações no seu plano 

educativo individual.  

 

 

2 Objetivos: 

● Conhecer os valores das notas e das moedas; 

● Identificar a quantia a pagar; 

● Fazer o cálculo da despesa, atendendo ao preço do quilo/litro e às quantidades a comprar; 

● Utilizar uma máquina de calcular para avaliar a despesa feita; 

● Tomar contacto com o meio de pagamento por cheque, como alternativa ao dinheiro; 

● Preencher um cheque para pagamento de bens e/ou produtos; 

● Desenvolver a capacidade de leitura e escrita 

● Desenvolver a capacidade cálculo 
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3 Desenvolvimento: 

Antes da realização da ficha, os alunos têm contacto com o Euro, identificando o seu valor e tomando 

conhecimento das notas e moedas. Realizarão também jogos didáticos e lúdicos no computador sobre este 

tópico. 

Os conteúdos, atividades e estratégias devem ser adequados às características e nível dos alunos, em 

função da sua problemática, das suas limitações, do seu ritmo de trabalho e tempo de concentração. As 

atividades e estratégias requerem  sequencialidade. As tarefas  devem estar em conformidade com todos os 

objetivos definidos no  Programa Educativo Individual 

4 Avaliação: Os alunos aprendem o valor do dinheiro.  

 

Ficha 1 

 

1. Olha atentamente para a imagem que se segue: 
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1.1. Coloca o preço nos legumes de acordo com a legenda.  

Couves 0.90 € Tomates 1.20 € 

Cenouras 0.45 € Alface 0.60 € 

Nabos 0.85 € Salsa 0.89 € 

 

Ficha 2 

1. Imagina que apenas tinhas 10 euros para ir as compras. Indica os produtos que poderias comprar. 

 

 

2. A Maria comprou 2 quilos de farinha? Quanto pagou? 
3. O Duarte comprou 5 quilos de tomates e 12 pacotes de leite? Qual foi a sua despesa?  
 
 
4. Depois de se aperceber que não tinha dinheiro suficiente para pagar a conta na loja da Senhora 
Catarina Dias, decidiu passar um cheque com o valor total da sua compra. Ajuda-a a preenchê-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


