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EDUCAÇÃO FINANCEIRA 2 

 

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

Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Matemática e suas Tecnologias 

 

Componentes curriculares relacionados 

Matemática 

 

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

[MAT07IF] Identificar questões socioculturais e ambientais que utilizem conhecimentos e 

habilidades matemáticas como subsídio para a tomada de decisões. 

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

pessoal ou um empreendimento produtivo. 

[MAT11IF] Desenvolver projetos (pessoais e/ou produtivos) articulados com o projeto de vida, 

utilizando conhecimentos matemáticos. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Aulas orientadas, Dinâmica de grupos, Estudo de caso, Estudo dirigido, Feiras do 

conhecimento, Filmes e vídeos, Jogos lúdicos e interativos, Oficinas sobre o conteúdo abordado 

na aula, Produção de materiais sobre a temática abordada, Resolução de exercícios, Sala de 

aula invertida, Tempestade cerebral (Brainstorming) 

 

Perfil docente (conhecimentos complementares) 

O docente precisa ter Formação em Matemática e conhecimento em economia. 

 

Recursos materiais necessários 

01 Quadro Branco; 

Diversos Marcadores para Quadro Branco (várias cores); 

01 Computador; 

01 Projetor; 

01 Televisão; 

Diversas cópias de material e de atividades. 

 

Como será a oferta do Itinerário Formativo? 

Eletiva Orientada 

 

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

Mediação e Intervenção Sociocultural, Empreendedorismo 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

1- Os objetivos serão alcançados pela criação de ferramentas de planejamento financeiro 

individual, familiar e empresarial e pela conscientização de decisões de consumo, poupança e 

investimento;  

2 - Boa parte das atividades será feita concomitante com a aplicação do conteúdo em sala aula. 

O aluno terá tempo para responder as atividades em sala de aula. Mas, haverá uma atividade 
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de resolução problema de maior peso, pois precisará de mais tempo para 

responder, mas será dentro de um conteúdo aplicado em sala de aula; 

3 - Haverá, no mínimo, uma atividade por conteúdo aplicado e dependerá do tempo para aplicar 

a dinâmica de cada conteúdo. Isso será coordenado e gerenciado pelo próprio professor; 

4 - O estudante participará ativamente em todos os conteúdos, desde uma simples resposta às 

indagações em sala de aula até a uma apresentação de conteúdo de forma protagonista. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

A avaliação será por meio do protagonismo do aluno em responder, oralmente, as atividades 

propostas em cada conteúdo. Haverá também uma avaliação da criação do projeto dentro de 

uma situação problema. 

 

Referências 

Kiyosaki, Robert T. e Lechter; Pai Rico Pai Pobre, Editora Campus. 

Banco Central: https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira 

Bradesco: https://simuladorprevidencia.mybluemix.net/main/previdencia/home 

Sebrae: https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline 

 

 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

 

evandro.ninaut@gmail.com 

Evandro Scheid Ninaut 

CED LAGO SUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


