
ITINERÁRIOS FORMATIVOS  

 CATÁLOGO DE OFERTA DE ELETIVAS E TRILHAS DE APRENDIZAGEM 

-2022- 

 
 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA O SÉCULO XXI 

 

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 
 
Componentes curriculares relacionados 
Biologia, Física, Matemática, Química 
 
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 
Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, Aula de campo sobre conteúdos 
interdisciplinares, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, Blogs e redes sociais, 
Congresso, Debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, Ensino com 
pesquisa, Estudo de caso, Exposições/excursões e visitas, Feiras do conhecimento, Filmes e 
vídeos, Gincanas e/ou jogos lúdicos e interativos, Grupo de verbalização e de observação, 
Jogos lúdicos e interativos, Mesa redonda, Painel, Palestra e/ou mesa redonda e/ou entrevista, 
Pesquisa em laboratório de informática ou dispositivos móveis utilizando sites, Sala de aula 
invertida, Solução de problemas, Utilização de recursos audiovisuais 
(documentários/música/data show), Workshop 
 
 
Recursos materiais necessários 
Os recursos didáticos a serem utilizados para essa eletiva são a sala de aula, quadro, pincel, 
datashow e notebooks para todos os alunos.   
 
 
Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 
Empreendedorismo 
 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 
1) A unidade curricular atingirá seu objetivo quando o aluno for capaz de entender os processos 
econômicos em que ele está inserindo. 
 
2) As atividades começarão com uma aula de perguntas e respostas que os alunos terão a 
respeito de economia, passando pelo debate sobre as eventuais dúvidas que eles terão sobre 
o tema, depois será abordado os vários índices e regras econômicas que regem o dia-a-dia dos 
estudantes, mostrando como ele pode gerir seus rendimentos para que não caia em dívidas e 
golpes, ensinando sobre investimentos seguros para todos os tipos de perfis, desde a poupança 
até a economia digital, e trazer pessoas e empresas ligados a economia para o cotidiano do 
aluno, mostrando-lhes a importância da economia em suas vidas. 
 
3) As atividades serão coordenadas pelos professores que atuaram na eletiva, eles irão 
semanalmente se reunir para discutir o que eles abordaram e o que vai ser trabalhado na 
próxima semana, para que eles estejam preparados para as eventuais dificuldades que poderão 
ser encontradas pelo grupo, tornando-o mais coeso e uniforme. 
 
4) A participação do estudante se dará a todo momento, trazendo suas eventuais dúvidas, 
discutindo sobre as dificuldades financeiras que eles tenham, levando alternativas para a 
construção da eletiva e contribuindo para o ensino coletivo. 
 
Estratégias de avaliação do estudante 
Os alunos serão avaliados a partir da sua participação em sala de aula. Serão realizadas 
também atividades lúdicas para que a eletiva seja atrativa para os discentes. 
 
 
Referências 
https://ensinoelite.com.br/eletivas2021/educacao-financeira/ 
http://blog.sistemafb.com.br/gestao-pedagogica/eixos-estruturantes-dos-itinerarios-formativos-
do-ensino-medio-o-que-sao/ 
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https://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/novo-ensino-medio/ 
https://www.youtube.com/c/PrimoPobre/videos 
 
 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 
 
rafaelcristiano21@gmail.com 
Rafael Cristiano Cesar de Macedo da Mata 
CED 06 DO GAMA 
 


