
CESM 
3° Ano do Ensino Médio

Querido Aluno,                                                                                                                                                                                                                 

Os exercícios deverão ser feitos na Semana do Carnaval e entregues aos professores, impreterivelmente, na Segunda-

feira, 02 de Março de 2020.                                                                                                                                                                                                                           

Os exercícios feitos corretamente valerão pontos somativos às notas bimestrais.                                                                                           

Tarefa 1 - Inglês

A juventude contemporânea tem buscado, cada vez mais, se interessar pelos cursos e profissões que desejam exercer no 

futuro devido ao acesso a informação estar mais disponível aos adolescentes e jovens cada vez mais cedo. No último ano do 

ensino regular do curso de ensino médio, muitos já possuem uma perspectiva ou já traçaram planos/projetos para o seu futuro 

(faculdades, cursos, investimentos, empreendedorismo) ou pelo menos tem alguma ideia do que vai seguir na vida adulta.

Baseado nisso, é necessário fazer também uma análise minuciosa dos proventos advindos das profissões escolhidas e cruzar 

esses dados com os dados de consumo que obterá com a qualidade de vida que está sendo projetada para o futuro. O que você 

planeja para o seu futuro atende as suas expectativas de qualidade de vida que deseja ter?

Ciências exatas e projeto de vida

1 – Pesquise sobre a profissão que deseja exercer no futuro (advogado, engenheiro, dentista, etc.) e busque pela média salarial 

dessa profissão, que será a referência, dentro dessa pesquisa, do seu salário no futuro. Anote esse valor médio de salário 

encontrado, pois será utilizado no final do trabalho.

2 – Liste todos os itens de consumo referente à alimentação e materiais de limpeza numa planilha de gastos mensais, desde o 

arroz com feijão até os potes de guloseimas, biscoitos e doces, produtos de limpeza como sabão em pó, detergente, que gosta 

ou gostaria de ter sempre em sua casa. Use modelo abaixo:

OBS:  Adicione quantas linhas forem necessárias, pois essa lista ficará um pouco extensa.

3 – Liste em uma outra planilha os gastos referentes a compra ou aluguel do seu imóvel. Se for aluguel, pesquise o valor do 

aluguel na região que pretende morar, caso seja compra, pesquise o preço da residência (casa ou apartamento) e o valor 

aproximado da prestação que irá pagar. O que entra na planilha não é preço total do imóvel e sim o valor da prestação, pois essa 

uma análise de consumo mensal. Obs. Pesquise na internet de acordo com a região/cidade em que deseja morar.

OBS: Se for casa e não demandar taxa de condomínio, deixe a terceira coluna em branco.

4 – Faça a mesma coisa com o gasto com veículos que pretende ter no futuro, carros, motos, ou até mesmo mais de um veículo, 

caso queira.

OBS:. O seguro é anual, então calcule o valor do seguro e divida por 12, para saber o seguro em R$/Mês

O consumo total é a doma dos consumos mensais. (Não inclua o preço do veículo nesse cálculo)

5 – Contas fixas (Água, luz, telefone e TV a cabo, gás, internet, plano de saúde, etc., escola dos filhos, se houver, devem entrar 

nas contas fixas). Adicione o valor mensal a ser gasto com cada uma dessas contas e faça o somatório do gasto por mês.

Conclusão: Ao final, faça o somatório de todos os gastos mensais das planilhas e compare com o salário da 

profissão que escolheu lá no início da pesquisa, concluindo em um breve parágrafo se vai ser possível atender 

as suas expectativas de vida para o futuro.

Caso não haja, ou o seu consumo seja maior que o seu salário pretendido para a sua profissão, sugira mecanismos 

para viabilizar, como complemento de renda, ou até mesmo, redução em algumas contas ou gastos.

Obs. Na parte de compras de alimento e matérias de limpeza, peça dicas aos seus pais ou responsáveis que 

costumam ir ao supermercado. Sugestão: Você pode pegar uma lista de compras da sua casa, lá tem todos os 

preços, ou pode pesquisar na internet o preço médio de cada item.

Na parte de veículos e contas fixas, caso tenha dúvidas, pergunte aos seus pais ou responsáveis, caso não consiga 

fazer sozinho.

Tarefa 2 - Matemática

Educação Financeira e Empreendedorismo.

Alguns alunos do CESM estão atuando como empresários, uns já estabelecidos e outros se regularizando para 

montar sua empresa. Pesquise e anote no caderno e matemática:

Ÿ Quais as exigências para abertura de uma empresa no Brasil?

Ÿ Crie um banner vuirtual para sua empresa. 

Ÿ Imagine que você pudesse abrir uma empresa da área alimentícia, faça uma planilha de despesas e receita. 

Seja positivo e crie um planejamento estratégico, com cálculos de expansão em 5 anos. 

Registre tudo no caderno. 

Tarefa 3 - Literatura

Faça a leitura do livro ‘’Ensaio Sobre a Cegueira’’, José Saramago, (livro de bolso).

Escreva os principais pontos do livro. Faça uma pequena resenha do título. Faça anotações pessoais sobre a leitura.

Os alunos deverão apresentar, através de conversa com a pedagoga e diretora o relato dessa importante obra. 

As apresentações iniciarão dia 02/03/2020 e seguirão por sorteio, um por um, na sala de Multimídia. 

Tarefa 4 - Matemática

Montar um telejornal em casa,  observando os detalhes de um cenário de jornal, incluindo vestimentas. As 

matérias apresentadas deverão ser: Violência contra Mulher e Corona Vírus. Para a filmagem, usem o celular 

na posição horizontal. Estudem spbre os temas e solicitem a ajuda dos familiares na produção desse material. O 

vídeo deverá ser entregue em pen drive ao professor de Língua Portuguesa. 

OBS: 

As tarefas serão recolhidas pelos respectivos professores e depois de avaliadas, serão pontuadas. A 

pontuação é para o 1° Bimestre. 

Item/Alimento /limpeza  Preço médi o do item  Quantidade consumida/ 
por mês  

Total (preço x quantidade)  

    
    
    

 

Casa ou apartamento  Preço médio do imóvel 
(R$)  

Taxa de  condomínio (R$)  Consumo mensal (R$)  

    
    
    

 

Veículo  Preço médio 
veículo (R$)  

Prestação mensal 
(R$)  

Consumo de 
combustível/ 
mês (R$)  

Seguro 
(R$/mês)  

Consumo mensal 
(R$)  

      
      
      

 

C o n ta  f ix a G a s to  m e n s a l C o n s u m o  m e n s a l 
(R $ ) 
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