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LUCROS E DESPESAS NA REALIDADE 

 
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 da Natureza e suas Tecnologias, Educação 
Profissional e Técnica 
 
Componentes curriculares relacionados 
Biologia, 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. 
[MAT02IF] Testar hipóteses levantadas de variáveis que interferem na explicação ou na 
resolução de uma situação-problema, avaliando a adequação da linguagem de determinado 
modelo matemático, em termos de possíveis limitações, eficiência e possibilidades de 
generalização. 
[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. 
 
Estratégia de aprendizagem 
Aula de campo sobre conteúdos interdisciplinares, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas 
orientadas, Debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, Dinâmica de 
grupos, Ensino com pesquisa, Estudo de caso, Filmes e vídeos, Oficinas sobre o conteúdo 
abordado na aula 
 
Perfil docente (conhecimentos complementares) 
Conhecimento em Matemática Financeira. 
 
Recursos materiais necessários 
Aquisição de jogos com simulações de papel moeda, calculadora, caderno, régua, lápis, 
borracha, projetor, dentre outros recursos. 
 
Como será a oferta do Itinerário Formativo? 
Eletiva Orientada 
 
Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 
Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 
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Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 
O objetivo será alcançado, ao executar o itinerário após a conclusão do curso, as atividades 
serão iniciadas no 1º semestre do Ensino Médio logo após ao início do curso, com proposta de 
uma situação-problema. Todas as atividades serão supervisionadas pelos docentes envolvidos, 
se possível com o auxílio da família. A participação dos discente será desde o primeiro momento 
até o desfecho do curso. 
 
Estratégias de avaliação do estudante 
Participação, contribuição na evolução da eletiva, interação e dinâmica entre todos envolvidos. 
E ao final entrega de uma planilha da matemática financeira, envolvendo uma simulação da 
renda familiar com gastos e economia. 
 
Referências 
https://www.pravaler.com.br/educacao-financeira-qual-a-importancia-de-saber-sobre-financas/ 
dentre outros 
 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 
 
clesio.cavalcante@edu.se.df.gov.br 
Clésio Cavalcante Chagas 
CEMTN - TAGUATINGA 
 


