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EDUCAÇÃO FINANCEIRA 1 

 

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

Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

 

Componentes curriculares relacionados 

Geografia, Matemática, Sociologia 

 

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

[MAT10IF] Selecionar conhecimentos e recursos matemáticos para desenvolver um projeto 

pessoal ou um empreendimento produtivo. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, Debates e/ou discussões considerando a 

participação do estudante, Dinâmica de grupos, Ensino com pesquisa, Ensino em pequenos 

grupos, Ensino individualizado, Estudo de caso, Estudo dirigido, Filmes e vídeos, Palestra e/ou 

mesa redonda e/ou entrevista, Pesquisa em laboratório de informática ou dispositivos móveis 

utilizando sites, Solução de problemas, Utilização de plataforma digital, Utilização de recursos 

audiovisuais (documentários/música/data show) 

 

Perfil docente (conhecimentos complementares) 

Ser professor de Geografia, Sociologia ou Matemática, ou  

mesmo ter afinidade com finanças, para trabalhar aspectos voltados a  

economia, questões financeiras em geral, principalmente empreendedorismo e  

gestão de recursos financeiros dentro de casa. 

 

Recursos materiais necessários 

Internet, TV, Telefone celular dos próprios alunos, impressão de materiais. 

 

Como será a oferta do Itinerário Formativo? 

Eletiva Orientada 

 

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

Empreendedorismo 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Trabalhar assuntos voltados á economia familiar, gestão de  

recursos financeiros, importância da formação acadêmica na vida profissional,  

explorar a utilização de estratégias e procedimentos matemáticos em relações  

que envolvem o uso do dinheiro nas situações do cotidiano, aplicar os  

conceitos de receita e despesas no orçamento individual e familiar, aprender a  

calcular juros simples e compostos, utilização de aplicativos e planilhas que  

facilitam a gestão financeira, utilização de aplicativos de bancos para entender  

como funciona algumas aplicações e os custos envolvidos, utilização de 

aplicativos que simulam investimentos financeiros no mercado brasileiro,  
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propor atividades práticas que envolvam o empreendedorismo com 

trabalhos onde os alunos entendam tudo que envolve a criação de uma empresa. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Debates, redações,  e realização de projetos práticos envolvendo dinheiro de mentira. 

 

Referências 

Pessoas (Canais no Youtube) com muito material livre:  

Rick Chesther https://www.youtube.com/channel/UCK5H1kH6ZkwLVJY29AVrMVg 

Tiago Nigro (Primo Rico) https://www.youtube.com/c/ThiagoNigro 

Os sócios https://www.youtube.com/channel/UCzJPdSTGj7KPZLjaOatWS4A 

Joel Jota https://www.youtube.com/c/JoelJota/playlists 

Flávio Augusto (Geração de Valor) https://www.youtube.com/c/GeracaodeValor 

Livros: FRANKENBERG, L. Guia prático para cuidar do seu orçamento: viva melhor  

sem dívidas. Rio de Janeiro: Campus, 2002.  

LUQUET, M. Guia valor econômico de finanças pessoais. 2. ed.; rev. e amp.  

São Paulo: Globo, 2007.  

HALFELD, M. Investimentos: como administrar melhor o seu dinheiro. São  

Paulo: Fundamento Educacional, 2001.  

EKER, T.H. Os segredos da mente milionária. Rio de Janeiro: Sextante, 2010. 

EWALD, L.C. Sobrou dinheiro: Como administrar as contas da casa. 19ª Ed.  
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Paulo: Totalidade, 2008. HOJI, M. Finanças da família: o caminho para a  

independência financeira. 2.ed. São Paulo: Cia dos Livros, 2010. 
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Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

 

guilhermebays@gmail.com 
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