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INTRODUÇÃO 

 

Este resumo tem por objetivo apresentar algumas estratégias utilizadas em sala de 

aula para facilitar o processo de ensino-aprendizagem em torno do sistema monetário para 

jovens e adultos surdos, buscando a qualificação da sua autonomia no seu cotidiano. As 

estratégias foram criadas e adaptadas a partir de pesquisas direcionadas ao ensino de 

alunos surdos e da faixa etária em questão em torno da temática abordada, sendo esta 

proposta realizada por meio do Projeto de Extensão Oficina de Matemática, Língua 

Portuguesa e Libras com alunos surdos. O projeto é uma parceria da Universidade de 

Passo Fundo e da Associação de Pais e Amigos dos Surdos (APAS), e conta com o 

imprescindível apoio de uma intérprete a cada atividade realizada. Na metodologia, fez-

se uso de materiais manipulativos e visuais para uma exploração prática e fixação das 

ideias trabalhadas. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Apresentamos o relato das oficinas de Matemática, realizadas com jovens e 

adultos surdos, desenvolvidas na APAS durante o segundo semestre de 2019.  A proposta 

metodológica é promover a autonomia dos participantes relacionadas às questões de 

cidadania bem como, desenvolver o raciocínio lógico matemático. Segundo Fukushima e 

Moura (2019, p. 13), a EJA rege-se pelos princípios de preservação da dignidade humana, 

busca da identidade e da cidadania, caracterizando-se pela articulação da cultura, do 
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trabalho e do tempo considerando o aluno trabalhador, sua bagagem cultural e os 

conhecimentos adquiridos. 

Durante o planejamento das oficinas foram criadas algumas estratégias 

facilitadoras de ensino-aprendizagem em torno do sistema monetário. Diversas atividades 

foram desenvolvidas e aplicadas, tendo algumas delas destaque por atingirem os objetivos 

propostos e, inclusive, superarem os mesmos trazendo ainda mais significado à prática. 

Uma estratégia de resultado positivo foi partir do reconhecimento das cédulas e moedas 

brasileiras, por meio de réplicas em papel, notando-se que não seria possível avançar sem 

que todos participantes tivessem clareza sobre os valores correspondentes. Então, foi 

desenvolvida uma atividade em que os participantes receberam um envelope com 

determinado valor, em cédulas e moedas, e deveriam descobrir o total. Logo após, foi 

aplicado o jogo adaptado “Vamos às compras?” que continha diferentes listas de compras 

com os valores dos itens, sendo que cada um deveria pagar suas compras com o dinheiro 

recebido. Percebeu-se dificuldade por parte de alguns participantes ao realizarem a soma 

dos valores sem auxílio da calculadora e, quando questionados de que forma conferiam o 

valor das compras, responderam que observavam a soma total no visor do computador do 

caixa. Afim de retomar as operações matemáticas, os cálculos foram realizados no quadro 

com auxílio da extensionista. 

Na oficina seguinte, os participantes receberam o valor do salário mínimo em um 

envelope, contendo cédulas e moedas, e deveriam pescar em uma caixa contas a serem 

pagas, como água, luz, internet, entre outras. Um aluno foi o caixa do banco e os demais 

deveriam pagar suas contas a ele, manejando adequadamente o dinheiro recebido, e 

conferindo o troco. Nessa atividade foram envolvidas as operações de adição e de 

subtração bem como, a conferência do troco por diferentes formas. 

Na atividade envolvendo panfleto de lojas, foi solicitado que os participantes 

selecionassem quatro produtos e fizessem os cálculos da soma dos preços destes, usando 

a calculadora do celular como apoio. Visando o fácil acesso e a aplicabilidade no 

cotidiano, percebeu-se que uma boa parte dos participantes já fazia uso desse recurso e 

outros ainda não. Com o apoio dos outros surdos, o uso da ferramenta foi sendo inserido 

para os demais e assim tornou-se possível identificar, por meio da subtração, o troco 

correto a ser recebido de acordo com as cédulas e/ou moedas utilizadas no pagamento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



Os jovens e adultos participantes têm sido assíduos e envolvidos nas atividades 

mostrando muito interesse em aprender. Percebemos a necessidade de continuar e ampliar 

os conceitos que envolvam educação financeira em especial, pois temos observado que 

muitos deles dominam somente o básico de Matemática para viver em sociedade e, um 

deles, não possui a vivência de compra e venda. 
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