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Resumo: 
A Unidade Didática será desenvolvida durante 

as aulas de Matemática nas turmas de 8º ano 

e 9º ano, da Escola Estadual do Campo de 

Mandiocaba-EF, Paranavaí, PR.  Com a 

perspectiva de melhorar a aprendizagem em 

matemática desses alunos, a Unidade Didática 

está orientada sob o olhar da Etnomatemática 

e Modelagem Matemática, analisando 

situações do dia a dia, no ambiente do 

trabalho, onde é usada uma “matemática 

popular”. Tem como objetivo motivar os alunos 

a identificar as relações entre a matemática em 

sala de aula e suas atividades diárias, 

aproximando a matemática acadêmica à 

prática e ao cultivo da mandioca. 

Palavras-chave: 
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Formato do Material Didático: Unidade Didática 

Público: 
 

Alunos de 8º ano e 9º ano do ensino 
fundamental. 

 

APRESENTAÇÃO   

 

A Unidade Didática será desenvolvida no primeiro semestre de 2015 com 

alunos do 8º ano e 9º ano da Escola Estadual do Campo de Mandiocaba-EF, município 

de Paranavaí, como parte do programa de metas estipuladas pelo PDE (Programa de 

Desenvolvimento Educacional). 

O processo de ensino-aprendizagem nas escolas para crianças e pré-

adolescentes sempre encontrou algumas dificuldades, em especial, na área de 

matemática, porque em relação a essa disciplina foi criada toda uma cultura de 

aversão, pelo grau de dificuldade do envolvimento com os números e também pela 

dificuldade em identificação de sua aplicabilidade no dia-a-dia.  

Essa situação não é diferente na Escola Estadual do Campo de Mandiocaba, 

onde existem alunos que encontram dificuldades em entender a importância da 

matemática em suas vidas, deixando de participar das aulas para realizar outras 

atividades. Atividades essas muitas vezes relacionadas ao trabalho, pois julgam ser 

mais importante a renda do que o aprendizado.  Esse modo de pensar é ainda uma 

cultura adquirida por alguns pais e familiares dos alunos, que não enxergam a 

educação na escola como algo que lhe traga sustento, muitas vezes desestimulando 

o aluno ao aprendizado. 

Sendo assim, faz-se necessária a criação de soluções alternativas à 

escolarização destes alunos, como forma de resgatá-los para a sala de aula. O cultivo 

de mandioca no município é muito presente na vida cotidiana dos alunos. Demonstrar 

a importância da matemática em suas vidas, relacionando a teoria da disciplina com 

a cultura da mandioca é uma dessas formas. 

A aplicação desse trabalho está orientada sob um olhar da Modelagem 

Matemática e da Etnomatemática, observando situações do dia a dia, no ambiente de 

trabalho, em que existe uma "matemática popular". 

A todo momento, o ser humano, ao realizar suas tarefas diárias, utiliza-se da 

matemática sem se aperceber disso. A matemática escolar pode ser articulada com 

essas atividades cotidianas para aprimorar o desenvolvimento e interesse do aluno 



 

 

em sala de aula, podendo ajudar no melhoramento do seu cotidiano após a 

aprendizagem.  

Objetiva-se desenvolver conteúdos matemáticos de forma acadêmica, 

tentando despertar o interesse dos alunos pela disciplina, ante a sua aplicabilidade no 

cultivo da mandioca. 

O interesse e compressão da matemática, pelo aluno, poderão ser conseguidos 

através do emprego de atividades que despertem sua importância perante a 

aplicabilidade, estimulando a criatividade para solucionar os problemas de sua 

realidade. As atividades terão como conteúdo estruturante: Grandezas e Medidas, 

Números e Álgebra e Tratamento da Informação. 

 

 MATERIAL DIDÁTICO 

 

QUAL A LUCRATIVIDADE DE UM PRODUTOR DE MANDIOCA ARRENDATÁRIO 

DE TERRAS, PARA UM CICLO DE 2 ANOS? 

 

TAREFA  1:   

CONVERSA EM SALA DE AULA (1o momento) 

1) Você sabe porque e quando este distrito recebeu o nome de Mandiocaba?  

2) Algum familiar seu trabalha na agricultura? Em qual cultura? 

3) Quantas pessoas da sua família trabalham com a cultura da mandioca seja no 

cultivo ou na industrialização? 

4) Você já conhece uma plantação de mandioca? 

5) Qual é a unidade agrária mais usada em nossa região? 

6) Como é feita a medida da terra para as diferentes culturas da nossa região? 

7) Você sabe como é feito o plantio da mandioca? 

8) Qual é a unidade agrária usada na medição de terra para o plantio de mandioca?  

9) Quais unidades de medidas são utilizadas no cultivo da mandioca? 

10) Você conhece alguns produtos feitos com a mandioca? Nomeie três desses 

produtos. 

 

 

 

 



 

 

CONVERSA EM SALA DE AULA (2o momento) 

Vamos agora assistir ao vídeo Matemática no sítio, 

https://www.youtube.com/watch?v=PwUeSQrDim4 acesso em 03/10/2014 as 

6h40min. 

1) Você percebe alguma relação entre a matemática e a agricultura ou o cultivo da 

mandioca? 

2) Você considera importante o agricultor saber sobre as diferentes unidades de 

medida usadas no cultivo da mandioca? Justifique sua resposta. 

 

TAREFA 2:    

MEDIDAS AGRÁRIAS 

1) Vamos assistir ao vídeo explicando sobre a unidade de medida “alqueire”  

https://www.youtube.com/watch?v=9Z--t85C8R4 acesso em 06/10/2014 as 

11h45min. 

2) Você acha que essa unidade agrária é a mais indicada? Justifique. 

SOBRE AS MEDIDAS AGRÁRIAS  

Diariamente estamos habituados a ouvir o termo medir para muitas situações, 

como por exemplo, medir o tamanho da casa, do quarto, da sala, medir o campinho 

de futebol, e outras tantas situações. Esse tipo de medida é chamado medida de 

superfície e usamos as unidades metro quadrado (m2), quilômetro quadrado (km2). 

Além dessas unidades de medidas, no Brasil, é comum entre os proprietários 

de terras, usar medidas de superfície chamadas “medidas agrárias”, como o are que 

corresponde a 100 m2 de superfície e é considerada como a unidade de medida 

fundamental, o hectare que corresponde a 10.000 m2 e o alqueire que ainda é muito 

utilizado pelos donos de terras, mas é considerado uma medida imprópria devido as 

variações que sofre em metros nos diferentes estados do Brasil, como por exemplo, 

o alqueire paulista que corresponde a 24.000 m2, o mineiro que equivale a 48.400 m2, 

o alqueire do norte que corresponde a 27.225 m2 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PwUeSQrDim4
https://www.youtube.com/watch?v=9Z--t85C8R4


 

 

LEMBRETE 

1 hectare = 10.000m2 (100mx100m) 

Alqueire paulista = 2,42 hectares (110mx220m) 

Alqueire do norte = 2,72 hectares (165mx165m)                                               

Alqueire mineiro = 4,84 hectares (220mx220m) 

Alqueire baiano = 9,68 hectares (220mx440m) 

3) Um produtor de mandioca tem uma área plantada de 484 hectares. Essa área 

corresponde a quanto: 

a) metro quadrado?          

b) alqueire do norte?          

c) alqueire baiano?           

d) alqueire mineiro?           

e) alqueire paulista? 

 

TAREFA 3:  

O QUE É QUE A MANDIOCA TEM? 

 

Barata, resistente, nutritiva e cheia de carboidratos especiais, ela foi eleita pela 

Organização das Nações Unidas o alimento do século 21. Conheça as vantagens 

dessa raiz que brota de norte a sul no Brasil. 

A entidade quer acabar com o status de "comida de pobre" e utilizá-la inclusive 

para combater a fome. "Infelizmente, a mandioca tem uma riqueza pouco 

conhecida", diz o engenheiro agrônomo Joselito Motta, da Embrapa.  

Fonte de fibras e isenta de glúten, qualidade que a faz não pesar tanto na 

digestão. Dependendo da região, é chamada de aipim, macaxeira, maniva, uaipi ou 

xagala. À mesa, ela pode ser degustada cozida, frita, em purê e dá origem a tapioca, 

polvilho e farinha. 

  Por ser livre de glúten, a mandioca é queridinha de outra parcela da 

população, os portadores de doença celíaca - estima-se que sejam 2 milhões só no 

Brasil. 

O Brasil é a terra natal da mandioca. Do centro do país, o tubérculo se 

espalhou por mais de 100 nações desde a chegada dos portugueses. Sua 

importância era tanta nos tempos de colônia que o padre José de Anchieta a batizou 

como o "pão da terra". Citada na carta de Pero Vaz de Caminha, ela acabou adotada 



 

 

pelos lusitanos. "Não fosse sua presença, a ocupação das terras brasileiras teria 

sido mais difícil", diz Joselito Motta. Não à toa, o historiador Luís da Câmara 

Cascudo chamou a planta de a "rainha do Brasil." 

          A mandioca é um tesouro de nutrientes; há em 100 g de mandioca: calorias 

(Kcal) – 160, proteínas (g) - 1,36, lipídeos (g) - 0,28, carboidratos (g) - 38,06, fibras 

(g) - 1,8, cálcio (mg) – 16, vitamina C (mg) - 20,6.  

(http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/saude/o-que-a-mandioca-tem-saude-

onu-751853.shtml?func=2) acesso em 06/10/2014  as 15h52min 

 

TABELA NUTRICIONAL  http://www.informacaonutricional.blog.br 

Acesso e adaptação  em 21/10/2012 12h15min 

                 

        

 

 

                       

http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/saude/o-que-a-mandioca-tem-saude-onu-751853.shtml?func=2
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/saude/o-que-a-mandioca-tem-saude-onu-751853.shtml?func=2
http://www.informacaonutricional.blog.br/


 

 

 

 

 

 

Nesta tarefa iremos utilizar o conteúdo básico RAZÃO, então vamos lembrar: 



 

 

 Razão do latim ratio que significa divisão. Dá origem também, às palavras 

rateio (divisão de um prêmio) e racional (número representativo da divisão de números 

inteiros). É a representação da comparação de duas grandezas que estejam na 

mesma unidade de medida.  

Exemplo: 15cm/4cm 

A razão entre dois números a e b é feita dividindo-se a por b (a/b) onde, o 

número a é chamado de antecedente e o b chamado de consequente.                                                                                                                                  

Exemplo: 15/4 = 3,7 

Exemplo do dia a dia: Você vai ao mercado para comprar farinha de trigo para 

fazer pão e verifica que existem disponíveis embalagens com 1kg por R$ 2,35 e 

embalagens com 5kg por R$ 11,45. Qual delas é, relativamente, a mais barata? 

Para encontrar a resposta é necessário comparar as massas por meio de uma 

razão e comparar os preços, também por uma razão. 

Razão entre massas (kg) 

5/1 = 5 

Razão entre preços (R$) 

11,45/2,35 = 4,87 

Observamos que a embalagem maior tem 5 vezes o conteúdo da menor e custa 

4,87 vezes o preço da menor, por isso conclui-se que a embalagem maior é 

relativamente mais barata. 

1) Depois de fazer a leitura e análise do texto e dos quadros informativos sobre o valor 

nutricional da mandioca e de alguns de seus produtos, encontre a razão entre: 

a) Percentual de água da mandioca crua e mandioca cozida. 

b) Calorias (kcal) entre mandioca crua e mandioca cozida. 

c) Fibra alimentar entre mandioca crua e mandioca cozida. 

d) Proteínas entre mandioca crua e mandioca cozida. 

e) Observe os valores de cálcio, fósforo, ferro e potássio da mandioca crua e da 

mandioca cozida e, de acordo com os resultados obtidos nos cálculos da razão do 

percentual de água, calorias, fibra alimentar e proteínas, faça uma análise escrevendo 

uma conclusão para o resultado. 

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


 

 

2) Observe os valores dos quadros de nutrição da mandioca crua e alguns derivados 

e preencha o quadro, colocando os valores da razão entre a mandioca crua e 

derivados, para os diferentes nutrientes. 

Nutrientes/razão Mand. crua/ 

mand.  coz. 

Mand crua/Fécula de 

mandioca 

Mand crua/ 

Far. mand 

Mand crua/ 

Far  mand tor  

Cálcio      

Fósforo      

Potássio      

Sódio      

3) Faça uma análise dos resultados obtidos justificando o aumento ou diminuição da 

quantidade dos nutrientes para cada derivado.                                                                                     

4) Para qual dos produtos derivados, é necessária maior quantidade de matéria prima 

(mandioca crua)? Justifique explicando seu raciocínio. 

TAREFA 4: 

CONSUMO DE DERIVADOS DA MANDIOCA 

 

1) Faça uma pesquisa em sua casa sobre os tipos diferentes de produtos derivados 

da mandioca que sua família costuma consumir (nomear 5 produtos que consomem 

com maior frequência).                                                                                                                                             

2) Organize os dados coletados por você e por seus colegas em um quadro de 

informações. Para isso, vamos conhecer um pouco melhor o ramo da Matemática 

chamado Estatística. Ela está presente em quase todas as nossas atividades. Com 

ela é possível prever situações e tendências que irão influenciar a tomada de 

decisões, podendo assim, planejar mais adequadamente. Algumas situações onde 

podemos verificar o uso da Estatística: previsão do tempo para a agricultura; intenção 

de votos numa eleição política; número de habitantes que o município terá em 10 

anos, área desmatada que o país terá em 50 anos, intensidade de chuvas em uma 

região em um determinado mês, preferência por um determinado produto, … 

A Estatística trata do conjunto de métodos usados para obter dados, a 

organização desses dados em tabelas e gráficos, e sua análise. Alguns 

dicionários informam que a palavra tem sua origem no termo latim status que 

significa “estado”, ou seja, situação de uma população amostral. 

 



 

 

Para construir um quadro de informações com os dados sobre o consumo de 

derivados da mandioca, vamos:  

1) Dar um título explicando a informação que ela contém, como por exemplo: 

“Consumo de derivados da Mandioca”. 

2) Escrever nas colunas a informação que o quadro contém. 

3) Preencher cada coluna com os dados coletados. 

 

CONSUMO DE DERIVADOS DA MANDIOCA 

PRODUTO PREFERÊNCIA PERCENTUAL (%) 

   

   

   

   

   

outros   

TOTAL   

Fonte: Alunos do 8o e 9o ano da Escola Estadual do Campo de Mandiocaba – EF  

Data:  

 

Vamos ler e discutir o assunto do quadro: 

Porcentagem ou percentagem do latim per centum que significa “por um 

cento” é uma expressão muito usada no nosso cotidiano; presente em jornais, 

revistas, televisão, lojas, supermercados, transações comerciais e bancárias 

como nos empréstimos. A expressão por cento é muito usada para fazer 

comparações, como, por exemplo: Entre os estudantes de uma determinada 

universidade, 12% fazem o curso de Matemática.  

É uma razão onde o termo consequente é igual a 100. Representamos a 

porcentagem através do símbolo "%". 

Exemplo: 32% = 32/100 = 0,32 onde 

32% é a representação por cento 

32/100 é a representação da razão centesimal 

0,32 é a representação na forma decimal 

 

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


 

 

 

Para preencher a coluna “percentual” vamos usar o conteúdo básico Regra de 

Três Simples 

Regra de três é um método usado para resolver problemas que envolvem 

grandezas proporcionais.      

Em Matemática, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado, como 

por exemplo, a massa, o volume, o comprimento, a superfície, o tempo, a capacidade, 

a velocidade, o custo e a produção. Elas podem ter suas medidas aumentadas ou 

diminuídas. 

Mesmo sem perceber, estamos no dia a dia, relacionando duas ou mais grandezas 

como, por exemplo, o consumo de água (m3) e o tempo que a torneira fica aberta. 

Neste exemplo, usamos as grandezas volume e tempo. 

Numa corrida automobilística usa-se as grandezas velocidade e tempo porque 

quanto maior for a velocidade, menor será o tempo. 

Proporção: A palavra proporção vem do latim proportione. Ela significa uma 

relação entre as partes de uma grandeza e consiste em relacionar duas razões dentro 

de uma igualdade, criando assim um elo entre elas.  Usada em muitas áreas como 

medicina, informática, física, química, indústria, comércio…  Exemplo bem cotidiano 

é de quando, por exemplo se faz um bolo; quando se vai à feira e pede 1,5 quilos de 

tomate e o feirante calcula mentalmente o valor. O pensamento proporcional está 

implícito na maioria de nossas ações.    

Propriedade: Dados os números a, b, c e d, diferentes de zero, nesta ordem, 

formam uma proporção se, e somente se, a razão a : b for igual à razão c : d. 

Indicamos por: 

 
Os termos a e d, são chamados de extremos e os termos b e c chamados de meios. 

 

Propriedade fundamental das proporções 

Em toda e qualquer proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos 

meios. Assim o produto de a por d será igual ao produto de b por c: 

 

   

http://www.matematicadidatica.com.br/RegraDeTres.aspx
http://www.matematicadidatica.com.br/Proporcao.aspx


 

 

4)  Fazer um gráfico de setores para representar as relações entre as preferências 

dos diferentes derivados da mandioca. 

GRÁFICOS: usados em Estatística para a representação e análise de dados, 

permitindo um entendimento mais rápido do fenômeno estudado. Nele, devem 

estar o título e a fonte que promoveu a pesquisa. 

  

TAREFA 5: 

ENTREVISTA COM O PRODUTOR DE MANDIOCA  

  

Vamos agora assistir um vídeo sobre plantio e cultivo da mandioca mecanizada 

(http://www.youtube.com/watch?v=rwb2g7OZnF4) - acesso em 06/10/2014 as 

16h40min-, que vai esclarecer sobre alguns termos usados nas diferentes etapas que 

serão citadas pelo produtor. 

Questionário para a entrevista 

1) Há quanto tempo trabalha com a cultura da mandioca? 

2) A mandiocultura é um trabalho lucrativo? 

3) Qual é o grau de sua escolaridade? 

4) Quais as unidades de medidas agrárias que o senhor conhece? 

5) Qual é a unidade de medida agrária utilizada na cultura da mandioca? 

6) Qual é a unidade de medida agrária mais usada em nossa região? 

7) Qual é o tempo da cultura da mandioca do plantio até a colheita? 

8) Qual a sua despesa para cultivar um alqueire de mandioca com cada item descrito 

para: 

arrendamento:     calagem:     

analise de solo:     destocagem : 

dessecação:      romeação:    

nivelar 1:      curva de nível:    

subsolar:      nivelar 2:     

manivas:      transporte de manivas : 

plantadeira (máq. e 3 pessoas):     adubação:  

herbic. pré emerg. + desp. máq.:             adubação (cl. de pot.):  

capina manual:     herb. pós emerg + desp. máq.:   

http://www.youtube.com/watch?v=rwb2g7OZnF4


 

 

inset. p/ lagarta (mandaruvá) + avião:     poda:        

herbic. controle ervas:    arranque:    

máquina  p/ arrancar:    frete:     

transp de pessoas:     honor trabalhistas:       

9) Qual é a unidade de medida usada para produção e comercialização da mandioca? 

10) Qual é a sua produção média por alqueire de mandioca? 

11) Qual é o preço para a venda da mandioca? 

 

TAREFA 6: 

ORGANIZANDO  DADOS 

 

1) Organizar os dados coletados com o produtor, no quadro de informações. 

 

CUSTO DE PRODUÇÃO PARA  1 (UM) ALQUEIRE DE MANDIOCA 

 (ciclo de 2 anos) -  produção de 90 toneladas/alqueire- safra 2014/2015 

CLASSIFICAÇÃO UNIDADE  QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO (R$) 

VALOR TOTAL 

(R$) 

PREPARO DO 

SOLO (etapa 1) 

    

     

     

     

     

     

PREPARO DO 

SOLO (etapa 2) 

    

     

     

     

     

     

PLANTIO     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

     

     

     

     

COLHEITA     

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL     

2) Qual é o custo da produção de uma tonelada de mandioca? (1 ton = 1000 quilos) 

3) E um quilo de mandioca? 

4) Preencha o quadro representativo do custo da produção da mandioca para as 

várias etapas e o percentual em relação ao custo total da produção. 

 

CLASSIFICAÇÃO VALOR TOTAL (R$) PERCENTUAL (%) 

Prep. solo (etapa1)   

Prep. solo (etapa2)   

Plantio   

Colheita   

TOTAL   

 

5) Faça um gráfico de setores para representar as informações contidas no quadro 

representativo do custo da produção de mandioca para as várias etapas. 

6) Observe o quadro de informações sobre o custo de produção 2014/2015 e compare 

os valores com as informações da figura representativa do custo de produção safra 

2013/2014 (dados fornecidos pelo mesmo produtor em abril/2014). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUSTO DE PRODUÇÃO PARA  1 (UM) ALQUEIRE DE MANDIOCA 

 (ciclo de 2 anos) -  produção de 90 toneladas/alqueire- safra 2013/2014 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO  UNIDADE  QUANTIDADE  VAL. UNIT. (R$)  VAL. TOT. (R$) 

PREPARO SOLO (ETAPA 1)     

Arrendamento alqueire 1 6.000,00 6.000,00 

Calagem (calcário) tonelada 2 100,00 200,00 

Análise ( uma a cada 10 alqueires) alqueire 2 20,00 40,00 

Destocagem (pá carregadeira) hora 2 110,00 220,00 

Dessecação (herbic. secar capim) Kg 5 44,00 220,00 

PREPARO SOLO (ETAPA 2)       

Romeação (aração primária) alqueire 1 280,00 280,00 

Nivelar (primeira) alqueire 1 150,00 150,00 

Curva de nível alqueire 1 100,00 100,00 

Subsolar  alqueire 1 280,00 280,00 

Nivelar (segunda) alqueire 1 150,00 150,00 

PLANTIO      

Manivas (mudas) M³ 10 3,00 30,00 

Transporte  km 1 10,00 10,00. X km 

Plantadeira (máquina e 3 pessoas) alqueire 1 400,00 400,00 

Adubação  kg 500 1,20 600,00 

Herbic. pré emergente + desp. máq. litro 8 50,00 400,00 

Adubação (cloreto de potássio) kg 200 1,20 240,00 

Capina manual diária 5 + frete 60,00 350,00 

Herbic. pós emerg. + desp. máq. litro 4 62,50 250,00 

Inset. p/ lag (mandaruvá) + avião litro 1 86,00 86,00 

Poda  diária 5 60,00 300,00 

Herbic. controle ervas alqueire 1 600,00 .   600,00 

COLHEITA      

Arrancar  tonelada 1 50,00 4.500,00 

Máquina  tonelada 1 15,00 1.350,00 

Frete  tonelada 1 20,00 1.800,00 

Transporte pessoas tonelada 1 5,00 450,00 

Honorários trabalhistas tonelada 1 8,00 720,00 

CUSTO TOTAL (aproximado)     19.716,00 



 

 

a) Houve alteração de valor para algum item? 

b) Qual/quais item(s)? 

c) Em qual safra o custo da produção é maior? Justifique. 

d) Para a safra 2013/2014 o produtor teve lucro ou prejuízo? Justifique. 

 VALOR VENDA DA MANDIOCA 

 Data: 29/04/2014 – R$ 365,00 por tonelada 

 http://www.agrolink.com.br/cotacoes/diversos/mandioca ( 13h30 min) 

 

 

L = V – P      

Onde L = lucro (diferença entre custo de produção e valor de venda) 

          V = valor de venda 

          P = custo da produção 

e) De acordo com as informações fornecidas pelo produtor sobre o preço de venda da 

safra 2014/2015 e o custo de produção por tonelada, o produtor teve lucro ou prejuízo? 

Justifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrolink.com.br/cotacoes/diversos/mandioca


 

 

TAREFA 7: 

CUSTO DO TRANSPORTE 

 

1)  As figuras seguintes representam o escoamento da produção de mandioca e o 

custo do transporte para a safra 2013/2014 do produtor entrevistado. (Carro com 20 

toneladas). 

 

 

 

 

 



 

 

1) De acordo com as informações fornecidas pelo produtor, preencha o quadro 

representativo do custo de transporte de mandioca para a farinheira (carro com 20 

toneladas - safra 2014/2015). 

LOC. FARINHEIRA DISTÂNCIA (km) VALOR TONEL (R$) VALOR TOTAL (R$) 

    

    

    

    

    

    

 

2) Relacionando valor de tonelada (R$) e distância (km), calcule o custo de transporte 

de uma tonelada por cada quilômetro nos diferentes locais das farinheiras. Em qual 

local seria mais vantajoso e menos vantajoso entregar a produção? Justifique. 

3) Se o produtor considerar somente valor total (R$) e valor da tonelada (R$), onde é 

mais vantajoso e onde é menos vantajoso entregar a produção? Justifique. 

4) Compare o quadro sobre o custo de transporte (safra 2014/2015) com a figura 

contendo informações do mesmo produtor (safra 2013/2014). 

a) Houve alteração de custo (R$) para as diferentes localidades? Se houve alteração, 

escreva sua opinião sobre a causa da alteração. 

 

 

 

TAREFA 8: 

LUCRO OU PREJUÍZO????? 

 

1) Considerando que o produtor deva optar por entregar (vender) sua produção safra 

2013/2014 em farinheiras de um único local e, levando em conta valor do custo de 

produção por tonelada, custo de transporte por tonelada e preço de venda por 

tonelada. 

a) Onde o produtor terá lucro ao vender a mandioca? 

b) De quanto será o lucro? 

c) Onde o produtor terá prejuízo ao vender a mandioca? 

d) De quanto será o prejuízo? 



 

 

2)  Considerando que o produtor deva optar por entregar (vender) sua produção safra 

2014/2015 em farinheiras de um único local e, levando em conta valor do custo de 

produção por tonelada, custo de transporte por tonelada e preço de venda por 

tonelada. 

a) Onde o produtor terá lucro ao vender a mandioca? 

b) De quanto será o lucro? 

c) Onde o produtor terá prejuízo ao vender a mandioca? 

d) De quanto será o prejuízo? 

 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

TAREFA 1  

CONVERSA EM SALA DE AULA (1o momento) 

Tempo previsto – 2 horas aula 

Com a intenção e objetivo de verificar os conhecimentos prévios dos alunos 

sobre a cultura da mandioca e os conteúdos matemáticos implícitos, distribuir um 

questionário previamente elaborado e discutir as questões. 

CONVERSA EM SALA DE AULA (2o momento) 

Tempo previsto – 2 horas aula 

Assistir o vídeo Matemática no sítio 

http://www.youtube.com/watch?v=PwUeSQrDim4  , acesso em 03/10/2014 as 6h40min. que 

trata da matemática e seu uso na agricultura. Os alunos irão anotar as impressões 

observadas, farão reflexão e discussão dos conteúdos abordados; o professor 

encaminhará a discussão procurando maior ênfase sobre sistema e unidades de 

medidas agrárias. 

 

TAREFA 2 

MEDIDAS AGRÁRIAS 

Tempo previsto – 3 horas aula 

Com alunos reunidos em grupos, objetivando uma melhor compreensão do uso 

das diferentes unidades de medidas agrárias nos diferentes locais do Brasil e a 

conversão dessas unidades para uma unidade padrão, assistir o vídeo explicando 

sobre a unidade de medida “alqueire”, que é a unidade usada pelos produtores da 

http://www.youtube.com/watch?v=PwUeSQrDim4


 

 

nossa região, https://www.youtube.com/watch?v=9Z--t85C8R4 , acesso em 

06/10/2014 as 11h45min; os alunos farão anotações, discussão sobre as unidades 

apresentadas no vídeo e farão conclusão sobre a viabilidade da unidade em questão: 

o alqueire.  

Após discussão, propor atividades sobre transformação de unidades agrárias. 

 

 

TAREFA 3 

O QUE É QUE A MANDIOCA TEM  

Tempo previsto – 5 horas aula 

Em grupos fazer leitura e análise de recorte de texto sobre a mandioca  

(http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/saude/o-que-a-mandioca-tem-saude-

onu-751853.shtml?func=2),  acesso em 06/10/2014  as 15h52min e quadros com valor 

nutricional da mandioca e derivados   http://www.informacaonutricional.blog.br , 

acesso em 21/10/2012 12h15min. Sugerir atividades relacionadas ao valor nutricional 

desses produtos, usando o conteúdo básico Razão. Espera-se que no final das 

atividades, o aluno possa fazer uma análise reflexiva sobre os diferentes resultados 

obtidos para um mesmo nutriente, nos vários produtos, sugerindo e justificando uma 

hipótese. 

 

 

 

TAREFA 4 

CONSUMO DE DERIVADOS DA MANDIOCA                                       

Tempo previsto – 7 horas aula                                                                                                                           

Sugerir uma pesquisa com a família sobre o consumo de produtos derivados 

da mandioca (estabelecer 5 a 6 produtos), para trabalhar conceitos básicos de 

Estatística como coleta de dados, contagem, organização de dados (quadros, tabelas, 

gráfico.  Neste momento, levantar questões para perceber o conhecimento dos alunos 

sobre a utilização da Estatística nos diversos ramos de atividades das pessoas. Com 

pesquisa em mãos, discutir sobre a melhor maneira de organizar os dados coletados 

e ir orientando para as informações que a organização deve conter. Comparar os 

resultados e com a discussão orientada, espera-se que chegue ao quadro com 

https://www.youtube.com/watch?v=9Z--t85C8R4
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/saude/o-que-a-mandioca-tem-saude-onu-751853.shtml?func=2
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/saude/o-que-a-mandioca-tem-saude-onu-751853.shtml?func=2
http://www.informacaonutricional.blog.br/


 

 

colunas para produto, preferência e percentual. Preenchidas as colunas produto e 

preferência, iniciar discussão para opiniões de como preencher a coluna percentual. 

Por fim, expor a ideia de Regra de três Simples, como sugestão para encontrar os 

valores percentual. Explorar o conteúdo Grandeza, Proporção e Propriedade 

Fundamental das Proporções. 

Para fazer o gráfico de setores, explorar o conteúdo Circunferência e Ângulo 

Central, lembrando aos alunos que o ângulo central formado pelo arco de uma volta 

completa tem 3600 e que corresponde a 100%, podendo rever também os elementos 

da circunferência como raio, corda, diâmetro; uso do compasso e transferidor. 

 

TAREFA 5 

ENTREVISTA COM O PRODUTOR DE MANDIOCA                  

Tempo previsto: 5 horas aula                                                                                                                                                                                                                                                                       

Em sala, verificar as etapas da cultura da mandioca mecanizada, que é a 

praticada pelo produtor convidado, através do vídeo sobre plantio e cultivo da 

mandioca em (http://www.youtube.com/watch?v=rwb2g7OZnF4), acesso em 

06/10/2014 as 16h40min. O produtor de mandioca será convidado por meio de carta 

convite.  Os alunos farão questionamentos previamente determinados e farão 

registros das informações adquiridas durante a palestra. O produtor abordará sobre 

todas as etapas do cultivo, desde a escolha da espécie de acordo com a finalidade, 

preparo do solo, métodos de plantio, cuidados, espaçamento entre mudas e entre 

ruas, tempo do plantio até a colheita, entre outras. 

 

TAREFA 6    

ORGANIZANDO DADOS       

Tempo previsto: 10 horas aula     

Após a entrevista com o produtor, em sala de aula, os alunos organizarão os 

dados em um quadro sugerido pela professora, para que se tenha uma melhor 

visualização dos dados. Além do conteúdo Estatística, o professor poderá explorar as 

diferentes unidades de medidas usadas na produção; os múltiplos e submúltiplos da 

unidade de medida massa, e, como curiosidade, falar sobre a “arroba” (unidade de 

massa usada principalmente na produção de bovinos e suínos). Na questão 4, 

explorar conteúdo Regra de Três Simples, para preencher a coluna “percentual”. Para 

a questão 5, usar os conceitos de ângulo central da circunferência para encontrar a 

http://www.youtube.com/watch?v=rwb2g7OZnF4


 

 

taxa percentual de cada classificação das etapas da produção da mandioca. Discutir 

alguns itens de matemática comercial como lucro e prejuízo, como surgiu, onde é 

usado no cotidiano; como resolver cálculos envolvendo lucro e prejuízo usando 

conhecimentos de aritmética e porcentagem. Ao final da tarefa, espera-se que os 

alunos consigam analisar, discutir e argumentar, através da comparação, causas e 

consequências do aumento ou não do custo da produção.                                                                                                    

 

Para a tarefa 7 “CUSTOS DO TRANSPORTE” com um tempo previsto de 5 

horas aula e a tarefa 8 “LUCROS OU PREJUÍZO?????” com também um tempo 

previsto de 5 horas aula, as orientações são para se trabalhar com lucro e prejuízo e 

que os alunos possam, ao final das tarefas, analisar, discutir e argumentar as causas 

e consequências dos resultados obtidos, seja de lucro ou prejuízo. 
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