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RESUMO:  Este artigo apresenta os resultados do projeto Educação Financeira e o Uso 

Consciente da Água no Dia a Dia que teve como objetivo trabalhar com uma turma de alunos do 
Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos-Ceebja-Palotina, de forma a refletir, 
discutir, e relacionar os conteúdos de matemática financeira com o nosso cotidiano através da 
conscientização sobre o desperdício de água.  Desperdício este que se transforma em dinheiro 
jogado fora quando não nos importamos, por exemplo, com uma torneira pingando o tempo todo. A 
partir da matemática financeira trabalhamos de forma contextualizada através de vídeos que 
mostraram o quão prejudicial é o desperdício de água para o planeta, palestra com profissional da 
Sanepar, resolução de questões que envolvem porcentagem. A partir da conta de água que 
recebemos todo mês, e ainda, registramos o consumo diário no hidrômetro durante alguns dias para 
que tivéssemos noção de consumo em uma residência, a partir destes dados elaboramos gráficos 
que analisamos em conjunto, buscando compreender os gastos e de que forma podemos 
economizar. A partir deste trabalho mais prático percebemos que quando abordamos o conteúdo de 
uma forma mais concreta, fazendo a relação do mesmo com o dia a dia do aluno, o interesse e o 
aprendizado se tornam mais fáceis e prazerosos  pois o mesmo, se sente mais motivado a aprender 
e a buscar mais conhecimento.  

Palavras-Chave: Interdisciplinaridade; Conscientização; Educação Financeira; 
Água. 

 

INTRODUÇÃO 

Em quase todas as atividades humanas podemos utilizar matemática, pois, a 

mesma tem finalidades práticas, e, recorremos a ela quase que o tempo todo, por 

exemplo, quando vamos ao supermercado fazer compras e comparamos 

quantidades e preços, ou quando vamos a um banco pedir um empréstimo, ou ainda 

ao comprarmos um objeto à vista ou à prazo. 

Assim sendo, ao participar do Programa de Desenvolvimento Educacional – 

PDE, optamos por elaborar um projeto na área de matemática financeira, voltado 

para a Educação Financeira e o Uso Consciente da Água no Dia a Dia, para os 

alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que é composto por adolescentes, 

jovens, adultos e idosos. Pessoas essas, que possuem a trajetória educacional 
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marcada por um ensino excludente, necessitando assim, de ações que visam o 

acesso dos mesmos aos saberes sistematizados que lhes foram negados ao longo 

de sua trajetória, mas que vêm objetivar a concretização de seus estudos formais 

por meio da escola.   

Pensando nesses alunos que já estão no mercado de trabalho mas, que vem 

para a EJA com uma carência de aprendizagem muito grande, em sua maioria 

adultos, é que se propõe a trabalhar a questão da água em seu cotidiano.  

É de fundamental importância mostrar a eles sobre a influência da água na 

formação do planeta, fazendo a analogia incontestável de que água é fonte de vida. 

Fazer um “tour” interdisciplinar com Geografia e História destacando a importância 

da água na formação do universo, além de ser prazeroso, é provocativo e instigante. 

O próprio ser humano, é composto por mais de 60% de água, precisa dela para 

continuar vivo, e essa é uma questão de consciência. 

Nesta reflexão pretende-se analisar a água a ser mensurada pelo cálculo 

matemático, como uma dádiva coletiva, considerando que o ser humano é finito e o 

planeta continuará em sua trajetória.  

  Nesse sentido é dever da escola prover ferramentas que contribuam com o 

desenvolvimento do raciocínio matemático, e também ajude a construir o processo 

de consciência pela preservação da água como riqueza universal. 

 Assim sendo, a Matemática Financeira pode ser um meio de compreensão 

do aluno, ajudando-o a analisar e saber criticar, até mesmo ao assistir um 

documentário ou reportagem sobre consumo, e também direitos e deveres do 

cidadão junto a operações de créditos, contribuindo assim, para a educação 

financeira do mesmo.  Podemos então afirmar, que os cálculos financeiros são 

ferramentas fundamentais no dia a dia, na tomada de decisão e nas diversas opções 

de pagamentos para a aquisição de bens ou empréstimos. 

 As Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná - DCE 

(PARANÁ, 2008) já mencionavam que: 

 
É importante que o aluno do Ensino Médio, compreenda a Matemática 
Financeira aplicada aos diversos ramos da atividade humana e sua 
influência nas decisões de ordem pessoal e social. Tal importância 
relaciona-se o trato com dívidas, com crediários à interpretação de 
descontos, à compreensão dos reajustes salariais, à escolha de aplicações 
financeiras, entre outras. (PARANÁ, 2008, p.61). 

 



Nesse sentido o grande desafio da Matemática Financeira é formar um 

cidadão que possa lidar de forma crítica com as situações financeiras das quais faz 

uso diariamente, optando pelo que melhor lhe convier. Pois, a Educação Financeira 

possibilita que as pessoas e as sociedades melhorem a compreensão em relação a 

conceitos e aos produtos financeiros. Com a informação e a orientação correta, nos 

tornamos mais conscientes das oportunidades e também dos riscos que corremos 

ao fazer escolhas com relação a administração de nossos recursos para o nosso 

próprio bem-estar e de toda a sociedade.  

 Assim sendo, acreditamos que o tema educação financeira pode contribuir 

com a construção dos saberes necessários para que os estudantes enfrentem os 

desafios sociais e econômicos da sociedade, e também exerçam sua cidadania. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

A matemática é um importante e eficiente meio de se atingir um objetivo na 

sociedade atual. Quando os alunos conseguem se apropriar dos conceitos básicos 

dessa disciplina, temos a garantia de que estamos contribuindo para seu 

crescimento como futuro cidadão, ajudando em sua preparação para o mundo do 

trabalho, da cultura, da política e também para se relacionar socialmente no meio 

em que está inserido.   

De acordo com Scolari e Grando (2016, p. 672), “a Matemática, e em especial 

os conteúdos de Matemática Financeira, são ferramentas essenciais para o 

desenvolvimento da educação financeira, encontram-se presentes na maioria das 

situações do cotidiano, desde as transações financeiras mais simples às mais 

complexas”.    

Tal ideia é reforçada por Parente e Caribé (1996, p. 3), que afirmam que “a 

matemática financeira está presente no cotidiano das pessoas. É com ela que é 

calculado o aumento do pão e do ônibus, o reajuste das prestações e o saldo 

devedor da casa própria”. E ainda, nas Diretrizes Curriculares do Paraná, quando 

aborda o conteúdo de Matemática Financeira diz que a mesma: “é aplicada em 

diversos ramos da atividade humana e influencia decisões de ordem pessoal e 

social, de modo que provoca mudanças de forma direta na vida das pessoas e da 

sociedade” (PARANÁ, 2006, p.40).    



Por isso, a introdução ao estudo da Matemática Financeira é importante a 

partir do Ensino Fundamental e durante todo o Ensino Médio para desenvolver no 

aluno a habilidade de analisar criticamente as situações financeiras que se 

apresentam no seu dia a dia. Podendo, portanto, a matemática financeira vir a ser 

um instrumento importante para o desenvolvimento de atitudes positivas nos alunos 

em relação a matemática, já que ela remete automaticamente a um ensino 

carregado de significados para o aluno.  

  D`Aquino (2017) afirma que:   

 

A Educação Financeira nos países desenvolvidos tradicionalmente cabe às 
famílias. Às escolas fica reservada a função de reforçar a formação que o 
aluno adquire em casa. No Brasil, infelizmente, a Educação Financeira não 
é parte do universo educacional familiar. Tampouco escolar. Assim, a 
criança não aprende a lidar com dinheiro nem em casa, nem na escola. As 
consequências deste fato são determinantes para uma vida de oscilações 
econômicas, com graves repercussões tanto na vida do cidadão, quanto na 
do país. (D’AQUINO, 2017, p.01).  
 
 

Pela fala da autora percebemos a importância da educação financeira para 

uma população e buscando melhorar o nível de conhecimento financeiro da mesma, 

o Governo federal instituiu por meio do Decreto nº 7.397, de 22 de dezembro de 

2010, a Estratégia Nacional para Educação Financeira-ENEF. Alinhado a essa 

estratégia, o Banco Central do Brasil-BCB, reestruturou seu programa Cidadania 

Financeira, com o objetivo de capacitar o cidadão brasileiro a administrar seus 

recursos financeiros de maneira consciente.  Ainda sobre o assunto, a Organização 

de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico – OCDE (2005) já divulgava que 

educação financeira é: 

 
O processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram a sua 
compreensão em relação aos conceitos e produtos financeiros, de maneira 
que, com informação, formação e orientação, possam desenvolver os 
valores e as competências necessários para se tornarem mais conscientes 
das oportunidades e riscos neles envolvidos e, então, poderem fazer 
escolhas bem informadas, saber onde procurar ajuda e adotar outras ações 
que melhorem o seu bem-estar. Assim, podem contribuir de modo mais 
consistente para a formação de indivíduos e sociedades responsáveis, 
comprometidos com o futuro. (OCDE, 2005, p.03). 

 

Em consonância com todo esse processo de educação financeira da 

população, mas, principalmente de crianças e jovens o Banco Central do Brasil –

BCB (2013), também nos diz que: 

 



A educação financeira é o meio de prover esses conhecimentos e 
informações sobre comportamentos básicos que contribuem para melhorar 
a qualidade de vida das pessoas e de suas comunidades. É, portanto, um 
instrumento para promover o desenvolvimento econômico. Afinal, a 
qualidade das decisões financeiras dos indivíduos influencia, no agregado, 
toda a economia, por estar intimamente ligada a problemas como os níveis 
de endividamento e de inadimplência das pessoas e a capacidade de 
investimento dos países. (BRASIL, 2013, p.01). 

 

Atualmente a Educação Financeira está sendo mais difundida nas escolas e, 

principalmente, para nossos jovens e isso é fundamental, pois faz parte da educação 

para a vida. As pessoas precisam desenvolver uma relação ética e saudável com o 

dinheiro, quando ainda são pequenas. Tudo começa em casa, a sociedade que 

teremos no futuro depende da competência de pais do presente. 

 Alguns especialistas afirmam que a educação financeira pode ter uma 

temática ampla podendo abordar também o consumo consciente e ambientalmente 

sustentável. Segundo Fonseca (2007): 

 

... nunca é demais insistir na importância da Matemática para a solução de 
problemas reais, urgentes e vitais nas atividades profissionais ou em outras 
circunstâncias do exercício da cidadania vivenciadas pelos alunos da EJA. 
[...], comtemplando-se problemas significativos para os alunos, ao invés de 
situações hipotéticas, artificiais e enfadonhamente repetitivas, forjadas tão 
somente para o treinamento de destrezas matemáticas específicas e 
desconectadas umas das outras e, inclusive, de papel na malha do 
raciocínio matemático. (FONSECA, 2007, p.50). 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN’s (2006), já orientavam sobre a 

matemática e suas aplicações: 

 

[...] proporcionar aos alunos uma diversidade de situações, de forma a 

capacitá-los a resolver problemas do quotidiano, tais como: [...] operar com 

frações, em especial com porcentagens; [...] Por exemplo, o trabalho com  

esse bloco de conteúdos deve tornar o aluno, ao final do ensino médio, 

capaz de decidir sobre as vantagens ou desvantagens de uma compra à 

vista ou a prazo; avaliar o custo de um produto em função da quantidade; 

conferir se estão corretas informações em embalagens de produtos quanto 

ao volume;  calcular impostos e contribuições previdenciárias; avaliar 

modalidades de juros bancários (BRASIL, 2006,  p. 71). 

 

É importante que o aluno perceba e entenda a co-relação entre conteúdos de 

outras disciplinas, ou seja, a interdisciplinaridade, pois ele estará trabalhando os 

conteúdos matemáticos, com as questões relacionadas ao uso consciente de água, 



podendo ser um agente transformador na comunidade em que está inserido.  E 

segundo Freire (1979): 

 

A conscientização é, neste sentido, um teste de realidade. Quanto mais 
conscientização, mais se “desvela” a realidade, mais se penetra na 
essência fenomênica do objeto, frente ao qual nos encontramos para 
analisá-lo. Por esta mesma razão, a conscientização não consiste em “estar 
frente à realidade” assumindo uma posição falsamente intelectual. A 
conscientização não pode existir fora das “práxis”, ou melhor, sem o ato 
ação – reflexão. Esta unidade dialética constitui, de maneira permanente, o 
modo de ser ou de transformar o mundo que caracteriza os homens. 
(FREIRE, 1979, p.15). 
 
 

Ainda segundo o autor,  
 

... a conscientização é um compromisso histórico. É também consciência 
histórica: é inserção crítica na história, implica que os homens assumam o 
papel de sujeitos que fazem e refazem o mundo. Exige que os homens 
criem sua existência com um material que a vida lhes oferece. (FREIRE, 
1979 p.15).  

 

Pensando no processo de conscientização onde Freire (1979) nos diz que, 

devemos assumir o papel de refazer o mundo, a proposta que se apresenta, com 

uma aptidão interdisciplinar, não centra a reflexão apenas nas questões de custos, 

investimentos, e outros fatores que envolvem dados estatísticos, também se 

preocupa com os comportamentos dos cidadãos analisando a sua consciência, 

como uma questão de ética. 

Considerando que a estada humana no planeta é passageira, há que se 

pensar em suas práticas como sendo ações solidárias na preservação do mesmo. A 

água, riqueza de valor imensurável para a continuidade e qualidade de vida de todo 

o ecossistema, precisa ser vista como propriedade coletiva e ser tratada com o 

carinho que merece de forma a ser garantida para as gerações futuras.  

Segundo Lima e Schwinden (2014), realmente existe muita água no mundo, 

mas a maior parte é salgada: 97,24%! Sobrando apenas 2,76% de água doce, que 

podemos utilizar para beber, mas menos de 1% desta, está disponível para 

consumo humano em rios, lagos e no subterrâneo. Porém, essa água está 

distribuída de forma desigual. Em países do Oriente Médio ou mesmo no Nordeste 

brasileiro, as populações sofrem com a escassez desse líquido precioso.  

Se pesquisarmos um pouco vamos descobrir que mais de 1 bilhão de 

pessoas praticamente não tem acesso à água doce, gerando muitas vezes em 



função disso conflitos econômicos e socioambientais que tendem a ficar cada vez 

mais graves se as sociedades não se utilizarem da água de forma mais racional. 

Assim, passa a ser uma questão de ética ecológica a preservação dos 

mananciais e principalmente das nascentes não se restringindo ao território 

nacional, passa a ser uma preocupação de contexto mundial. A luta pela 

preservação e cuidado, portanto é uma questão de consciência.  

Essa questão ecológica e nela a água, eram tratadas por poucas pessoas ou 

pequenos grupos e hoje, com o aumento populacional, o agravamento com a 

escassez de recursos hídricos se torna um problema que afeta a todos os seres 

humanos.  

O Brasil é um país privilegiado em relação à água. De acordo com Lima e 

Schwinden (2014), somos responsáveis por 12% da água do planeta. Porém assim, 

como em outras partes do mundo, a distribuição das águas no país é desigual, o que 

torna a situação complicada em regiões como do sertão nordestino que sofre 

sempre com a falta de água. A maior parte dessa água (70%) se encontra na bacia 

Amazônica, no entanto essa é a região menos populosa do país (5%), os outros 

30% estão distribuídos pelo restante do país para atender (95%) da população. 

O homem mais do que nunca deve tomar e acreditamos que está tomando 

consciência ecológica, de que somos todos responsáveis. 

Uma das coisas mais importantes no cuidado da água é no momento do 

consumo. A pessoa deve procurar sempre usar o mínimo de água possível para 

suas atividades, como no momento de atos simples de escovar os dentes ou tomar 

banho, pensando que é um bem precioso e que custa caro para ser produzida. 

Outro fator importante do uso consciente da água é sempre procurar trabalhar com a 

reciclagem aproveitando a água da chuva para os jardins, da roupa para lavar 

calçadas etc. Podemos fazer um uso mais racional da água, que além de fazer bem 

para o bolso da pessoa, que vai pagar menor taxa de água, (uma vez que o nosso 

trabalho visa aliar matemática financeira e consciência ambiental), também é 

importante no sentido de proteger os mananciais.  

A ameaça às águas, em primeiro lugar, ocorre pela poluição industrial, assim 

como, depósitos de lixo, o esgoto, a destruição da terra pela agricultura, drenagem, 

a destruição das florestas, enfim, uma grande quantidade de fatores que acontecem 

ao longo das bacias onde se formam os rios e que vão refletir na sua qualidade. Os 

agrotóxicos contribuem de forma mais drástica aos problemas ambientais nas 



regiões agrícolas, porque eles são solúveis em água e geralmente são usados em 

grandes quantidades, o que acaba afetando, os rios. Atingindo toda a biodiversidade 

aquática e também as populações que se utilizam desta água.  

Como diz o ecologista Kayser (2004), em entrevista a revista mundo jovem, 

“Os rios são como as veias da terra, e se você fizer uma análise, nessas águas, se 

refletem todos os problemas de impactos ambientais que acontecem na região onde 

o rio se forma”. Assim sendo, o grande desafio no cuidado com a água, é ético e 

coletivo.  

Cortesão (2000) que é ambientalista, em entrevista a revista mundo jovem 

afirmava que “é indispensável que o ser humano vivencie, sinta que pertence a uma 

rede de vida e que esta rede se sustenta pela participação de todos”.  

Ainda nesta linha de pensamento, Montesquieu (1962) pensador francês, 

afirma “uma injustiça feita a um, é uma injustiça feita a todos”, ou seja, relacionava 

os princípios institucionais de um povo, com seus costumes ou moral. E, se as 

riquezas naturais moralmente são coletivas, há que se cumprir o preceito de 

respeitar o que é de todos.  

Diante disso, entendemos que perante a natureza, e claro, a água como bem 

comum, nós não somos muitos, nós somos um só, e, neste sentido, somos todos 

responsáveis pelo bem comum. 

 

METODOLOGIA 

 

A Implementação Pedagógica foi realizada no CEEBJA – Palotina/PR, no 

primeiro semestre de 2017, juntamente com as aulas do período letivo da turma, no 

período noturno, totalizando uma carga horária de 64horas com 24 alunos 

participantes.  

No primeiro momento apresentamos a Proposta de Implementação para os 

alunos e fizemos a leitura de alguns textos3 que falam sobre a matemática financeira 

através da história.  
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Em seguida tivemos a apresentação de vídeos educativos do Telecurso4 que 

trata sobre o conteúdo de porcentagem, relacionando descontos e juros nas 

compras que fazemos em uma loja qualquer, e do Banco Central sobre Educação 

Financeira5, que mostrou a importância de entendermos sobre finanças ao 

adquirirmos um bem.  

 Após todas essas informações a participação dos alunos foi significativa, pois 

a temática era de interesse deles. Eles começaram a se questionar e trocar 

informações de como se comportavam ao fazer uma compra, percebendo então que 

estava faltando muitas informações e conhecimento sobre o assunto.   

Os alunos da EJA, já vem com muitas dificuldades de aprendizagem, mas se 

conseguirmos aliar o conteúdo com a sua vida, a escola se torna um local atraente, 

pois ele conseguirá enxergar onde aplicar o que está aprendendo.   

Nesse momento o tema era educação financeira, então trabalhamos alguns 

exercícios do Enem que tratavam sobre o uso consciente da água através da 

porcentagem, dessa forma a matemática foi tratada interdisciplinarmente no 

processo de conscientização da sociedade.  

O segundo momento da implementação foi de pesquisa sobre a água. Os 

alunos distribuídos em grupos pesquisaram sobre abundância, desperdício e falta de 

água no mundo, no Brasil e na nossa região.  

 Após a pesquisa elaboraram cartazes e apresentaram em sala, e através das 

discussões perceberam que se cada um fizer a sua parte todos saem ganhando.  

 A música é outra fonte para conscientizar, por isso apresentamos duas para 

eles:  Terra Planeta Água de Guilherme Arantes e Planeta Azul de Chitãozinho e 

Xororó, refletimos sobre o significado das letras, e então pedimos que pesquisassem 

outras e apresentassem, foi um momento interativo, eles perceberam a importância 

de prestar atenção ao que estão cantando, saber entender o que estão falando, 

assim como o fato da música ser um instrumento de conscientização dentro da 

escola.  

O próximo passo foi convidar o gerente do Banco do Brasil, Flávio Afonso da 

Silva, para que falasse aos alunos sobre Educação Financeira, a palestra foi muito 

interessante, pois o mesmo explicou para eles os processos do banco para a 
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aquisição de empréstimos, falou também sobre as várias taxas de juros e os tipos de 

aplicações que são mais rentáveis e como fazer essas aplicações, o assunto rendeu 

um bom tempo de questionamento, os alunos puderam tirar dúvidas dentre elas: 

como e qual o melhor plano de aposentadoria para o futuro, qual a melhor aplicação 

hoje para não perder tudo com o Imposto de Renda quando for resgatar.  

No terceiro momento conhecemos o sistema de abastecimento do Paraná e 

de Palotina, organizados em grupos os alunos foram pesquisar, e aprenderam sobre 

o processo pelo qual a água chega em nossas casas, onde é captada em nosso 

município, quantos m3 são necessários por dia para que toda a população de 

Palotina tenha água em casa, média de consumo em litros por pessoa no município, 

no Paraná e no Brasil assim como a questão do desperdício que ocorre. 

 Após esse trabalho os alunos já começaram a enxergar algumas atitudes que 

poderiam tomar para evitar o desperdício pagando menos na conta de água.  

Trabalhamos ainda com conta de água que pagam, mas que não sabem interpretá-

la, eles só olham o valor, muitos não sabiam por exemplo que 1m3 = 1000 litros de 

água, alguns deles ficaram admirados por estarem gastando tantos litros de água 

por mês. Sendo assim, mostramos através de cálculos e gráficos, (cada um com a 

sua conta) o quanto cada família estava gastando e também a quantidade de litros 

que cada pessoa da família estava consumindo. 

  Outra atividade que envolveu os alunos foram as anotações durante 5 dias 

do hidrômetro, eles tinham que anotar pela manhã e a noite, com isto aprenderam a 

verificar quanto estavam gastando por dia e o porque estavam gastando mais ou 

menos água. Verificamos então a tabela de tarifas da Sanepar e cada um fez uma 

projeção de quanto iria gastar no mês. 

Na quarta etapa da implementação fizemos um raio x do consumo doméstico 

e os contrastes de consumo de água nacional, pesquisando na internet, os alunos 

aprenderam que enquanto no Rio de Janeiro o consumo é muito elevado, em 

Alagoas muitas pessoas passam sede, assim como, a média de consumo do Paraná 

que segundo a Sanepar é de 150l por pessoa, perceberam que com bom senso e 

sem desperdício poderia ser reduzido para 120l.  

Segundo a Sanepar as pessoas devem se conscientizar, mudando suas 

atitudes, ao fazerem os serviços dentro de casa, como por exemplo, quando lavar a 

louça ensaboar tudo primeiro e enxaguar de uma vez, reaproveitar a água da 

máquina de lavar para limpar as calçadas, a de enxague para regar a grama e 



jardim, verificar vazamentos nas instalações da rede interna, não lavar roupa todos 

os dias e ainda o vaso sanitário que pode ser menor e que vai usar menos água.    

Essas são algumas alternativas/sugestões que a Sanepar propõe aos seus 

usuários para que os mesmos consigam atingir a meta de 120l de média de 

consumo diário. Após as pesquisas e as discussões os alunos perceberam e já se 

comprometeram a mudar algumas atitudes em relação ao consumo dentro de casa, 

pois entenderam que é fácil pagar menos, basta praticar as sugestões citadas 

acima.  

E, para finalizar trouxemos o Senhor Arthur Camilo Filho que é gestor de 

educação Socioambiental da Sanepar de Toledo, que ministrou palestra sobre a 

importância da preservação e também do cuidado que devemos ter com a água para 

que não falte num futuro bem próximo. Ainda sobre o assunto Moraes (2012), nos 

diz que “Ainda há muito que fazer de forma que seja possível a mudança de valores, 

de prática e de atitudes individuais e coletivas, consolidando assim as ideias de 

qualidade ambiental e ecológica” fala essa, que é corroborada pela nossa 

Constituição no Art. 225 que nos diz que “Todos tem direito a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida”. 

O trabalho em si, teve como objetivo principal além de aprender matemática 

na prática, mostrar aos alunos que a mesma pode abordar temas do cotidiano deles 

de forma interdisciplinar ajudando no processo de conscientização quanto ao uso da 

água, que é essencial para a manutenção da vida. Fez com que eles percebessem 

que a matemática está presente na vida de cada um e que muitas vezes nem 

percebemos que estamos nos utilizando dela, o que fez com que muitos tivessem 

prazer ao dizer: eu consegui aprender.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisar as etapas da implementação, fomos percebendo a carência que o 

aluno da EJA tem de informação útil para a sua vida cotidiana. São alunos 

trabalhadores das indústrias, do comércio, trabalhadores rurais ou domésticos que 

vem para a escola no período noturno. Também por esse motivo não tem muito 

tempo de estudar fora do âmbito escolar, assim apresentam muitas dificuldades de 

aprendizagem, principalmente nas exatas, consequentemente o índice de 



desistência é alto, outro fator que contribui para a desistência é a rotatividade no 

trabalho e questões relacionadas à família.  

Durante a implementação também houve a contribuição de ideias de outros 

professores principalmente durante o Grupo de Trabalho em Rede (GTR). Alguns 

professores relataram que estão em suas escolas, trabalhando projetos semelhantes 

de conscientização, mas em outras, existem barreiras que os próprios gestores 

impõe por não terem consciência em relação aos cuidados com o meio ambiente no 

que diz respeito ao consumo de água.   

Para o aluno, além de trabalharmos as questões do Uso Consciente da Água, 

foi importante trabalharmos a Educação Financeira, pois, o mesmo já é adulto e não 

teve auxílio nenhum nesta área, somente o que vai aprendendo com a vida, 

mostramos que precisamos da matemática para as atividades mais corriqueiras do 

dia a dia e a sua importância ao fazer uma compra, pedir um empréstimo em banco 

ou financeira, ou poupar para o futuro.   

Também foi importante o trabalho com as pesquisas no laboratório de 

informática, pois fizeram o aluno perceber que o computador pode ser muito útil na 

busca pelo conhecimento. Com as leituras, apresentações e debates em sala eles 

começaram a perceber que podem mudar algumas atitudes em relação ao 

consumismo desenfreado e também ao uso consciente da água. Alguns até 

comentaram que já estavam aplicando o que tinham aprendido na escola, em casa, 

com resultados positivos na hora de pagar a conta de água, por exemplo. 

O trabalho de implementação foi sendo desenvolvido de forma gradativa 

juntamente com os conteúdos que trabalhamos na EJA, mostrando sempre que a 

matemática pode ser trabalhada de forma articulada com os temas transversais, no 

nosso caso as questões ambientais ligadas ao uso consciente da água.  

O objetivo principal deste trabalho foi mostrar aos alunos a necessidade de 

educar-se para trabalhar com as finanças, sejam elas, pessoais, domésticas ou até 

de um comércio, pois alguns dos alunos trabalham em empreendimentos familiares, 

mas não tem noção da parte financeira da empresa. Com isso contribuímos para a 

formação de cidadãos críticos, capazes de avaliar e tomar decisões na área 

financeira de modo embasado e consciente, e neste caso específico o nosso 

propósito foi articular a matemática financeira ao uso consciente da água.  

Esse processo abrangente e renovador de experiências educativas,  apontam 

para alguns acontecimento de suma importância e merecem destaque: primeiro, que 



depois de algum tempo, a volta para a universidade gerou expectativas diferentes 

quanto aos conteúdos e as metodologias, renovando-as e ou recriando-as; segundo, 

percebe-se que o ato de conscientização não é uma tarefa fácil, mas que o árduo 

torna-se gratificante quando vários educandos relatam  que estão aplicando em casa 

aquilo que se aprende na escola. 

O aluno de EJA, por ser mais maduro, e também por não ter terminado seus 

estudos na modalidade regular, gosta de relacionar os conteúdos programáticos 

com seu cotidiano, ainda mais do que os demais alunos, e quando é possível 

auxiliar nessa relação o resultado é extremamente prazeroso para o docente. 

Enfim, o PDE, é um processo de formação continuada, que faz diferença em 

nossas escolas, e oxalá que todos os docentes da rede estadual pudessem realizá-

lo muito antes do final de suas carreiras, por ser uma experiência de muito valor.  
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