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ECONOMIA NO COTIDIANO 

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 

Sociologia 

 

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. 

[CHSA06IF] Propor soluções inovadoras em busca da superação de problemas relacionados 

às singularidades e suas especificidades de ordens histórica, social, econômica, filosófica, 

política e cultural. 

[CHSA11IF] Selecionar estratégias criativas, relacionadas às ações de natureza social, 

econômica, ambiental, política e cultural, de forma articulada às diversidades de projetos de 

vida, com o intuito de construir projetos pessoais e/ou associativos. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Aula de campo sobre conteúdos interdisciplinares, aula expositiva e/ou dialogada, blogs e redes 

sociais, debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, diário de campo, 

elaboração de fichamento, ensino em pequenos grupos, ensino individualizado, entrevistas, 

estudo de texto, filmes e vídeos, júri simulado e/ou esquete e/ou teatro sobre temáticas em 

estudo, mapa conceitual, pesquisa em laboratório de informática ou dispositivos móveis 

utilizando sites, portfólio, produção de texto, seminário sobre temáticas em estudo, solução de 

problemas e workshop. 

 

Recursos materiais necessários 

Data Show (Slides), revistas, artigos, materiais para portfólio.  

 

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

Investigação Científica, Mediação e Intervenção Sociocultural, Empreendedorismo 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

A eletiva será elaborada em um semestre, média de alunos de 10 a 20 alunos por sala, as 

atividades serão coordenadas professor humanas, preferencialmente Sociologia, geografia. A 

participação dos estudantes desde início da eletiva primeira fase discussão de conceitos 

econômicos do cotidiano, diferenciar macroeconomia e microeconomia, trabalhar conceitos do 

dia econômicos: Taxa de Desemprego, emprego, inflação, PIB, poupança, juro, salário, 

capacidade tecnológica, meios de produção, classes econômicas, modos de produção 

econômico.  Discussão de textos, debate de temas econômicos da atualidade, pesquisa de 

campo: Alunos pesquisa de campo em supermercados (comparando diferentes preços) 

pesquisa taxa de desemprego no bairro, profissões em voga na comunidade, entrevistas com 

trabalhadores da comunidade.  

 



ITINERÁRIOS FORMATIVOS  

 CATÁLOGO DE OFERTA DE ELETIVAS E TRILHAS DE APRENDIZAGEM 

-2022- 

 
 

Estratégias de avaliação do estudante 

Estudo dirigido, portfólio, seminários, júri-simulados, caderno de campo, gravador para 

entrevistas. 

 

Referências 

INTRODUÇÃO À ECONOMIA - 1ª Edição 

Autor: MARCO ANTONIO SANDOVAL DE VASC,MARCO ANTONIO SANDOVAL.  

Os Pensadores:keynes/ Kalecki John Maynard Keynes. 

O Capital Karl Marx.  

Introdução à Economia Francisco G. da Silva 

Luís Alberto Saavedra Martinelli.  

Economia no cotidiano: Decifra-me ou te devoro. Alexandre Schwartsman (Autor).  

Crítica da Economia política, de Karl Marx.  
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