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APRENDENDO SOBRE SEU DINHEIRO 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade Curricular 

Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
 

Componentes curriculares relacionados 

Geografia 
 

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular 

[CHSA01IF] Investigar fenômenos e processos de natureza histórica, social, econômica, 

filosófica, ambiental, política e cultural, presentes no cotidiano como fontes de dados para a 

análise, interpretação, crítica e proposição científica. 

[CHSA10IF] Avaliar oportunidades, saberes, técnicas e recursos de processos produtivos nas 

perspectivas de análise e de reflexão sobre as culturas do empreendedorismo, da autogestão 

e do trabalho associado, em âmbito local, regional, nacional e/ou global. 
 

Estratégia de aprendizagem 

Atividades de fixação, atividades de verificação das aprendizagens e debates e/ou discussões 

considerando a participação do estudante. 
 

Recursos materiais necessários 

Internet, caderno. 
 

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 

Mediação e Intervenção Sociocultural 
 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

1 - Conhecer os períodos econômicos brasileiros - A inflação e os planos econômicos. Brasil 

de Getúlio Vargas a Jair Bolsonaro 

2 - O Plano Real - O fracasso econômico da Ditadura militar e do governo José Sarney. 

3  - Aprender o que são Gráficos  

4 - Aprender o que é inflação, deflação e estagflação. Os índices de medição da inflação - 

INPC/IPCA 

5 - Pesquisar na rede de internet os dados das Séries históricas de inflação.  

6 - Aprender a confeccionar gráficos com uso da planilha Excel. 

7 - Aprender a analisar e interpretar gráficos 

8 - Avaliar a aprendizagem.  Apresentar os trabalhos para a turma. 
 

Estratégias de avaliação do estudante 

O estudante deverá apresentar trabalho sobre os temas e apresentar em grupo perante a turma. 
 

Referências 

IBGE - Portal, FGV, Livro Didático de Geografia - Geografia Geral e do Brasil - Vol Único 

Eustáquio de Sene. 
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