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INVESTIMENTO E MERCADO FINANCEIRO 

 

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 
Física, Matemática 
 
Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular 
[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. 
[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. 
[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. 
 
Estratégia de aprendizagem 
Avaliação 360, Atividades de verificação das aprendizagens, Aula expositiva e/ou dialogada, 
Aulas orientadas, Avaliação para as aprendizagens, Elaboração de fichamento, Ensino com 
pesquisa, Seminário sobre temáticas em estudo, Solução de problemas 
 
 
Recursos materiais necessários 
Plataformas de investimentos gratuitos e acesso a internet. 
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Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 
 
Empreendedorismo 
 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 
Os objetivos serão acompanhados pelo desenvolvimento do aluno no decorrer do processo.  
Começaremos com explanações dos principais conceitos e demonstrações do funcionamento 
desse mercado.  
As ações serão coordenadas e gerenciadas pelo professor (a) responsável pela unidade, com 
o auxílio da coordenação e supervisão pedagógica.  
A participação dos alunos acontecerá na vivência  em plataformas gratuitas e ações proposta 
de investimentos em projetos internos ofertados pela escola, sendo esses, desenhados pelos 
próprios alunos. 
 
Estratégias de avaliação do estudante 
Participação dos alunos, pesquisa, análise e conceitos de investimentos. 
 
Referências 
Currículo em Movimento e plataformas gratuitas  
 
 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 
 
emti.pomps@edu.se.df.gov.br 
Juliana Alves Paiva 
CED POMPÍLIO MARQUES 
 

 

 

 


