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EMPREENDER PARA ENRIQUECER 

 

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 

Projeto de Vida 

 

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. 

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

utilizando conhecimentos matemáticos. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas 

orientadas, Avaliação para as aprendizagens, Debates e/ou discussões considerando a 

participação do estudante, Diário de campo, Dinâmica de grupos, Entrevistas, Oficinas sobre o 

conteúdo abordado na aula, Portfólio, Produção de materiais sobre a temática abordada, 

Resolução de exercícios, Seminário sobre temáticas em estudo, Solução de problemas, 

Workshop 

 

Perfil docente (conhecimentos complementares) 

O docente precisa conhecer matemática financeira, entender de orçamento familiar, de 

investimentos bancários, ser uma pessoa criativa e instigadora de ideias de empreendedorismo.  

 

 

Recursos materiais necessários 

Na escola: Uma sala de aula, projetor, stand (se não tiver podemos improvisar). Os alunos: 

material pessoal (caderno, lápis, caneta, borracha, calculadora). 

 

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 

Em formato de oficina, com seminários e prática, será feito a experimentação de ganhar dinheiro 

usando ideias e administrá-lo de forma organizada, mantendo foco e determinação com 

orientação financeira para que o estudante possa planejar e buscar conquistar seus objetivos 

pessoais de enriquecimento. 
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Estratégias de avaliação do estudante 

Durante o processo os alunos serão observados quanto a participação no desenvolvimento do 

projeto e ao final será cobrado um relatório 
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