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EDUCAÇÃO FINANCEIRA - TORNE - SE UM MILIONÁRIO 

 

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 

Filosofia, Física, História, Língua Estrangeira, Língua Portuguesa, Matemática, Educação 

Profissional e Técnica 

 

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. 

[MAT05IF] Selecionar intencionalmente recursos relacionados ao conhecimento matemático, de 

modo a comunicar com precisão suas ações, reflexões, constatações, interpretações, bem 

como seus argumentos para resolver situações-problema de natureza diversa. 

[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. 

[MAT08IF] Mobilizar conhecimentos e recursos matemáticos para propor ações individuais e/ou 

coletivas de mediação e intervenção sobre problemas socioculturais e ambientais. 

[MAT09IF] Propor estratégias de mediação e intervenção na solução de problemas de natureza 

sociocultural e ambiental que tenham relação com a Matemática, utilizando recursos e 

conhecimentos matemáticos. 

[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 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, Atividades de fixação, Atividades de 

verificação das aprendizagens, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, Debates e/ou 
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discussões considerando a participação do estudante, Diário de campo, 

Dinâmica de grupos, Ensino com pesquisa, Ensino em pequenos grupos, Ensino 

individualizado, Entrevistas, Estudo de caso, Estudo de texto, Estudo dirigido, Estudo do meio, 

Exposições/excursões e visitas, Feiras do conhecimento, Filmes e vídeos, Gincanas e/ou jogos 

lúdicos e interativos, Jogos lúdicos e interativos, Lista de discussão por meios digitais, Mapa 

conceitual, Mesa redonda, Oficinas sobre o conteúdo abordado na aula, Painel, Palestra e/ou 

mesa redonda e/ou entrevista, Práticas esportivas envolvendo a temática em estudo 

 

Perfil docente (conhecimentos complementares) 

Profissional de matemática ou física 

 

Recursos materiais necessários 

Calculadora científica, papel, quadro branco, pincéis, cartolinas. todos de acordo com a 

demanda que forem surgindo.  

 

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 

Através da participação efetiva dos alunos, poderemos ofertar o conhecimento necessário para 

que o educando possa fazer seu planejamento financeiro, tornando - se um empreendedor no 

curto praza. Criando nas redes sociais e através delas  oportunidade de criação de lojas virtuais, 

para vende de serviços e produtos diversos. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Avaliação através de portfólio  

 

Referências 

 Matemática Financeira - Aplicações à Análise de Investimentos (Samanez) é referência 

no mercado, sendo adotado em muitos cursos de graduação, pós-graduação e MBAs por 

oferecer de forma completa o enfoque matemático, o enfoque computacional (Excel) e o 

enfoque com calculadora financeira HP 12C. 

A partir de muitos exemplos básicos e práticos como ponte aos exercícios desde os simples aos 

desafiadores, a obra permite a aprendizagem nos mais variados níveis e estimula o raciocínio 

matemático-financeiro. 

> Compre com desconto: Livraria Cultura | Livraria Saraiva | Fnac 

> Referência bibliográfica: SAMANEZ, Carlos Patrício. (2010) Matemática Financeira: 

aplicações à análise de investimentos. 5a ed. São Paulo: Prentice-Hall. 304p. 

  

 Matemática Financeira Fácil (Crespo) é a obra recomendada para quem está começando 

a estudar Matemática Financeira e precisa aprender o be-a-bá. Além dos muitos exemplos 

resolvidos detalhadamente, conta com uma revisão de conceitos de Matemática Básica e 

engloba os tópicos fundamentais(juros/descontos simples e compostos, séries de pagamentos 
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e tabelas de amortização). 

Se você nunca viu Matemática Financeira, comece por ele e, depois, escolha o Samanez ou 

Assaf Neto para aprofundar os estudos. 

> Compre com desconto: Livraria Cultura | Livraria Saraiva 

> Referência bibliográfica: CRESPO, Antônio Arnot. (2009) Matemática Financeira Fácil. 14a 

ed. São Paulo: Saraiva. 

 

 

 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

 

wilton.souza@se.df.gob.br 

WILTON DE CARVALHO E SOUZA 

CEF 24 DE CEILÂNDIA 
 


