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As mudanças no ensino: uma síntese com humor 

 
1. Ensino antes de 1960  

Um agricultor vende um saco de batatas a 100$00. Os seus custos de produção são de 4/5 do preço 
de venda. Qual é o seu lucro? 

2. Ensino tradicional antes de 1970 

Um agricultor vende um saco de batatas a 100$00. Os seus custos de produção são de 4/5 do preço 
de venda, isto é, 80$00. Qual é o seu lucro? 

3. Ensino moderno nos anos 70 

Um agricultor troca um conjunto B de batatas por um conjunto M de moedas. 
O número cardinal do conjunto M é igual a 100 e cada elemento vale 1 escudo. Desenhe 100 
grandes pontos representando os elementos do conjunto M. O conjunto C dos custos de produção 
engloba menos 20 do total de grandes pontos do conjunto M. Represente o conjunto C como um 
sub- conjunto do conjunto M e dê a resposta à seguinte questão: Qual é o cardinal L do lucro 
(desenhe em vermelho)? 

4. Ensino renovado em 1980 

Um agricultor vende um saco de batatas a 100$00. Seus custos de produção são de 80$00 e o lucro 
de 20$00. 
Trabalho de grupo: Sublinhar a palavra "batatas". 

5. Ensino reformado em 1980 

Um agricultor kapitalista previlegiado se inriquece ilicitamente em 20$00 com um sacz de batatz. 
Anlize o teksto e procure os erros de conteúdo, de gramatika, de ortografia e pontuação. 
Em seguida diga o que você, enquanto estudante, oprimido e marginalisado, pensa desta forma de 
enrikecer. 

6. Ensino assistido por computador (CAE, Computer A ided Education) em 1990 

Um produtor cyberspace inicia um query a um Data Bank (SQL) que display a taxa momentânea da 
sua plantação de batatas. Ele carrega o seu software com uma planilha eletrônica que lhe dá o cash-
flow anual. Desenha com seu mouse um contorno (3D-STUDIO) de um saco de batatas. Depois ele 
se liga à Net pelo seu modem Hayes (28800), site potato, e segue as indicações do menu. Para 
saber a questão, click sobre  

7. Ensino adaptado ao ano 2000 

O que é um agricultor??? 
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