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Como surgiu o dinheiro? 

 

Olá, Professores! 

Nessa atividade, o estudante assistiu ao vídeo sobre como surgiu o 
dinheiro, clicando no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=iZUPPyxIN1A 

Depois, foi proposta a atividade abaixo.  

1. Como surgiu o dinheiro? 

2. O que é escambo? 

3. Qual a principal moeda de troca quando os portugueses chegaram ao 
Brasil? 

4. Onde surgiram as primeiras cédulas de dinheiro? 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA 
ESTUDANTES PÚBLICO – ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Atividade isolada: “Como surgiu o 
dinheiro?” 

Anos Iniciais – 4º ano 



ORIENTAÇÕES: O adulto/leitor deve fazer a audiodescrição para estudantes 
cegos e/ou com baixa visão, para os estudantes surdos deve-se fazer a 
interpretação em Libras ou a leitura (para que o estudante faça a leitura labial 
caso não domine Libras). Sugerimos esse vídeo em Libras para explicar o 
conceito de escambo a estudantes surdos: https://youtu.be/p39YJc2blJQ  

Todas os quesitos acima, podem ser feitos de forma oral, escrita, em Libras ou 
até mesmo através de desenho (para o estudante que tenha a condição de fazê-
lo) ou através de prancha de comunicação, ou ainda de imagens onde o 
estudante possa indicar sua resposta apontado a sua opção.  

Nas questões 3 e 4, o estudante podem fazer recorte e colagens de 
imagens/palavras que representem suas respostas de acordo com o vídeo que 
assistiram. Pode-se também utilizar uma linha de tempo com cartões 
representando os principais fatos históricos mencionados em sequência para 
explicar, e depois, para o estudante reorganizar. 

5. Escreve ou desenhar outras formas de representar o valor das cédulas 
de 2, 5, 10 e 20 Reais.  

ORIENTAÇÕES: Para execução desta atividade é interessante ter o material concreto, 
dinheiro de papel de brinquedo assim como moedas de papel recortado. Antes de iniciar 
esta atividade sugerimos que o adulto/leitor assista fazendo a audiodescrição das 
imagens do vídeo para auxiliar os estudantes cegos e/ou com baixa visão, junto com o 
estudante o vídeo: Matemática - Sistema Monetário Brasileiro, disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=EQdQ0vynxPw , para depois auxiliar o 
estudante a responder esta questão.  

É interessante utilizar as tecnologias (computador, tablete, calculadora). Para 
estudantes que não realizem a questão de forma escrita pode ser feita de forma oral, 
desenho ou apontando a sua resposta dentre algumas opções mostradas para ela. Os 
textos devem ser ampliados adequadamente a percepção visual do estudante com 
baixa visão. O adulto que acompanha o estudante surdo deverá fazer a interpretação 
em Libras ou a leitura   para os estudantes que realizam a leitura labial. 

Sugerimos também como recurso a mais, o aplicativo PORCOMANIA, disponível em: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CrossReality.Porconomia&hl=pt_BR 

 

Comentários sobre as adaptações: Gerência de Educação Especial 
 

Todas as sugestões deste bloco de atividades devem ser previamente 
avaliadas pelo professor da turma e/ou do professor do Atendimento 
Educacional Especializado, e não excluem outras adaptações 
individuais e atividades que venham a ser orientadas por esses 
profissionais. 


