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RESUMO:  

Este trabalho foi desenvolvido a partir da elaboração e execução de um Projeto de 
Intervenção sobre a aprendizagem do valor do dinheiro com crianças entre 7 e 8 anos da 
turma B, do 2° Ano do Ensino Fundamental da Escola Marechal Ribas Júnior, situada 
na Vila Redenção em Goiânia Goiás. Ele surgiu do interesse das crianças em simular 
situações de compra e venda em feirinhas realizadas em sala de aula pela professora, 
esse dinheiro que é recebido pelas crianças é entregue de forma simbólica pela 
professora Angélica, para que as crianças recebam esse dinheiro os bons modos e a 
solidariedade são valorizados. No decorrer das atividades percebemos que o estágio teve 
como objetivo a formação profissional e propiciou a observação das práticas dos 
professores, bem como a reflexão a cerca de algumas questões, tais como: O que é 
escola? O que é o professor e qual o seu papel? Por que os professores ensinam o que 
ensinam? Durante a realização do estágio utilizamos algumas metodologias, como o 
estudo teórico de alguns autores BARRACHO (2001); VILA ANTONI (2007); SEVERINO 
(2007), que nos proporcionaram uma maior compreensão do universo escolar. 
Observamos a realidade dos alunos que estudam naquela escola e das pessoas que da 
escola fazem parte. Coletamos alguns dados do funcionamento da escola o que 
propiciou realizar o diagnostico da instituição. Em seguida realizamos um projeto de 
intervenção no qual nosso principal objetivo foi utilização das atividades para a 
compreensão da história do dinheiro, seu contexto para se entender sua importância na 
atualidade, trabalhando a interdisciplinaridade. Valorizando as compras com 
consciência crítica de consumo. Unidade monetária, valor, troca, noções de peso e 
quantidade. Cálculos e resoluções de problemas concretos com as quatro operações 
fundamentais da matemática. Iniciamos com os alunos o uso do computador na 
pesquisa, confecção de tabelas, desenhos e textos. Notamos que com o estágio aquelas 
crianças tiveram uma maior compreensão sobre o dinheiro. E assim concluímos que o 
estagio é de extrema importância para o curso de pedagogia e para a nossa formação 
como profissional da educação, pois possibilita práticas de grande aproveitamento. 
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