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EDUCAÇÃO FINANCEIRA 3 

 

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 

 

[MAT01IF]Investigar situações-problema, selecionando os conhecimentos matemáticos 

relevantes e elaborando modelos para sua representação. 

[MAT03IF] Sistematizar informações, com base em estudos e/ou pesquisas, sobre a 

contribuição matemática na explicação de fenômenos de natureza científica, social, profissional, 

cultural, de processos tecnológicos, reconhecendo pontos de vista diversos para posicionar-se 

com argumentação consistente, fazendo uso de diferentes mídias para a apresentação de 

conclusões. 

[MAT04IF]Reconhecer conceitos matemáticos, por meio de fruição, vivências e reflexão crítica, 

que têm relação com produtos e/ou processos criativos, a fim de compreender a contribuição 

da Matemática para a resolução de problemas sociais e para o desenvolvimento de processos 

tecnológicos. 

[MAT06IF] Propor novas abordagens e estratégias para o enfrentamento de situações reais, de 

forma ética, criativa e inovadora, utilizando conhecimentos matemáticos associados ao domínio 

de operações e relações simbólicas e formais. 

[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. 

[MAT12IF] Avaliar as diversas formas de relação entre os conhecimentos e recursos da 

Matemática e, também, a influência desses para concretizar projetos pessoais ou produtivos, 

levando em consideração as tecnologias e os impactos socioambientais. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Ensino híbrido, Jogos lúdicos e interativos, Lista de discussão por meios digitais, Pesquisa em 

laboratório de informática ou dispositivos móveis utilizando sites, Solução de problemas, 

Utilização de plataforma digital, Uso de plataforma online com simuladores de questões 

financeiras e bolsa de valores; Resolução de formulários/questionários envolvendo os conceitos 

de matemática financeira e mercado financeiro. 

 

Perfil docente (conhecimentos complementares) 

Professor de matemática com conhecimentos em matemática financeira. Noções de 

empreendedorismo e mercado financeiro. 
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Recursos materiais necessários 

Sala de aula com acesso a internet. Aparelhos eletrônicos como Celulares notebooks e 

computadores. Canais digitais de matemática financeira. Data show ou televisão.  

 

Como será a oferta do Itinerário Formativo? 

Eletiva Orientada 

 

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

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural, 

Empreendedorismo 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

O processo poderá ser ministrado através de aulas presenciais e/ou remotas em um ambiente 

virtual de aprendizagem; Análises práticas por meio de construções dinâmicas, grupos e 

discussões acerca do tema proposto; Execução de projetos interdisciplinares; Exposição do 

conteúdo através de jogos, PowerPoint e vídeos; Uso de plataformas online com simuladores 

da bolsa de valores.  

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Participação nas atividades propostas em sala/casa para fixação do conteúdo ministrado; Uso 

de plataforma online com simuladores de questões financeiras e bolsa de valores; Resolução 

de formulários/questionários envolvendo os conceitos de matemática financeira e mercado 

financeiro. 
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