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EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA ESCOLA 

 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade Curricular 
Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 
Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Educação Profissional e Técnica 
 
Componentes curriculares relacionados 
Arte: artes visuais, Arte: dança, Arte: música, Arte: teatro, Biologia, Educação Física, Filosofia, 
Física, Geografia, História, Língua Estrangeira, Língua Portuguesa, Matemática, Química, 
Sociologia, 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. 
[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. 
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Estratégia de aprendizagem 
Avaliação 360, Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, Atividades de fixação, 
Atividades de verificação das aprendizagens, Aula de campo sobre conteúdos interdisciplinares, 
Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, Avaliação para as aprendizagens, Blogs e 
redes sociais, Congresso, Debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, 
Design thinking, Diário de campo, Dinâmica de grupos, Dissertação ou resumos, Dramatização, 
Elaboração de fichamento, Ensino com pesquisa, Ensino em pequenos grupos, Ensino híbrido, 
Ensino individualizado, Entrevistas, Estudo de caso, Estudo de texto, Estudo dirigido, Estudo do 
meio, Exposições/excursões e visitas, Feiras do conhecimento, Filmes e vídeos, Fishbowl – 
aquário, Gincanas e/ou jogos lúdicos e interativos, Grupo de verbalização e de observação, 
Jogos lúdicos e interativos, Júri simulado e/ou esquete e/ou teatro sobre temáticas em estudo, 
Leitura textual de gêneros e temas diversos em sala ou na biblioteca, Lista de discussão por 
meios digitais, Makerspace, Mapa conceitual, Mesa redonda, Oficinas sobre o conteúdo 
abordado na aula, Open space – espaços abertos, Painel, Palestra e/ou mesa redonda e/ou 
entrevista, Pesquisa em laboratório de informática ou dispositivos móveis utilizando sites, Philips 
66, Portfólio, Práticas esportivas envolvendo a temática em estudo, Práticas laboratoriais, 
Produção de materiais sobre a temática abordada, Produção de texto, Projeto de pesquisa, 
Resolução de exercícios, Revisão das aprendizagens, Role-play – desempenho de papéis, Sala 
de aula invertida, Sarau literário, Seminário sobre temáticas em estudo, Simpósio, Solução de 
problemas, Teatro ao ar livre, Tempestade cerebral (Brainstorming), Teste escrito, Utilização de 
plataforma digital, Utilização de recursos audiovisuais (documentários/música/data show), 
Workshop, World café 
 
Recursos materiais necessários 
Determinadas atividades na área de Linguagem Matemática e suas Tecnologias faz-se 
necessário alguns materiais básicos e indispensáveis no estudo de certos conteúdos 
como:  lápis, borracha, transferidor, régua, esquadro, compasso, figuras planas e espaciais, 
bloco de folha quadriculada, calculadora e papeis próprios para moldar figuras, material dourado 
dentre outros. 
 
Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 
Investigação Científica 
 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 
1)Resp: O Objetivo da atividade é despertar no estudante a importância de administrar o salário 
ou renda familiar da melhor maneira, evitando dívidas e sabendo poupar o que sobrar no final 
de cada mês. 
2) Resp: Após uma abordagem inicial do assunto "Educação Financeira na Escola" e uma 
análise profunda do Vídeo sobre o assunto, o estudante estará preparado para o preenchimento 
de uma dada planilha de custos onde o desafio é dividir a renda familiar ou o salário na planilha 
tendo o cuidado de não ultrapassar o valor da renda. 
 
3)Resp:   
1º conhecer e discutir com a turma sobre o tema; 
2º prepará-los para o preenchimento da planilha; 
3º formar grupos e distribuir valores diferenciados para eles criarem uma planilha própria e em 
seguida a apresentação dos resultados entre esses grupos; 
4º Concluir o assunto por meio de exercícios de análise e compreensão do tema sem 
esquecer de observar pontos relevantes que auxiliaram durante a construção da atividade. 
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5º Montar um painel com as atividades realizadas ao longo do trabalho, 
registrando cada momento por fotos, opiniões, relatos dos alunos, elaboração de tabelas ou 
gráficos percentuais e etc. 
 4)Resp: Os estudantes participarão de forma efetiva em todas as etapas, porém somente na 
fase inicial que eles ficarão mais como ouvintes. 
 
Estratégias de avaliação do estudante 
A avaliação será escrita, apresentação oral e a participação dele durante todas as fases ao 
longo do trabalho. 
 
Referências 
Qualquer livro de Matemática da série correspondente, sites de concursos ou vestibulares, 
provas da OBMEP, vídeo-aulas em conformidade com o tema em estudo observando sempre 
os sites confiáveis. 
 
 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 
 
adrianannobre@gmail.com 
Adriana Rocha Nobre Batista 
CED PROF. CARLOS MOTA 
 

 

 


