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EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA FORMAÇÃO DOS CIDADÃOS DO FUTURO. 

 

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. 
[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. 
[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. 
 
Estratégia de aprendizagem 
Aula expositiva e/ou dialogada, Debates e/ou discussões considerando a participação do 
estudante, Estudo dirigido, Filmes e vídeos, Resolução de exercícios, Sala de aula invertida, 
Solução de problemas, Utilização de recursos audiovisuais (documentários/música/data show) 
 
Recursos materiais necessários 
Sala de aula; quadro; datashow; laboratório de informática; vídeos no Youtube. 
 
Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 
Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 
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Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 
As atividades começarão por meio de debates/conversas sobre temas da educação financeira 
e sobre o tema serão propostas atividades como soluções de problemas, respostas a 
questionários, etc. 
 
Estratégias de avaliação do estudante 
Presença e participação nas aulas; realização das atividades; preenchimento de questionários, 
resolução de situações-problemas. 
 
Referências 
Paulussi, Brunna; Grassmann, Juliana. Cenários para investigação: humanidades e matemática 
em contexto: volume único. Ática. 
Morgado, Augusto César; Wagner, Eduardo; Zani, Sheila C. Progressões e Matemática 
Financeira: volume único. SBM. 
Artigos sobre Educação Financeira. 
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