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MATEMÁTICA FINANCEIRA II 

 
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 
[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. 
[MAT08IF] Mobilizar conhecimentos e recursos matemáticos para propor ações individuais e/ou 
coletivas de mediação e intervenção sobre problemas socioculturais e ambientais. 
[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 
Aula expositiva e/ou dialogada, Avaliação para as aprendizagens, Dinâmica de grupos, Ensino 
com pesquisa, Ensino em pequenos grupos 
 
Perfil docente (conhecimentos complementares) 
Professor de Matemática com interesse e habilidade com a Matemática Financeira 
 
Recursos materiais necessários 
Sala de aula, Sala de informática (Excel) 
 
Como será a oferta do Itinerário Formativo? 
Eletiva Orientada 
 
Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 
Investigação Científica, Mediação e Intervenção Sociocultural, Empreendedorismo 
 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 
Com a participação ativa dos alunos, os conceitos financeiros, tratados matematicamente, farão 
com que os mesmos se apropriem das condições para uma tomada de decisão baseada em 
argumentação consistente acerca dos seus projetos pessoais. A eletiva se dará por pesquisas, 
em sites de bancos, lojas de vendas de produtos financiados e, através desses exemplos 
concretos, os conceitos matemáticos serão expostos de forma a fazer com que os alunos 
compreendam como se dá a composição de pagamento e quitação das dívidas apresentadas. 
Será feita também, a análise de conjuntura atual, fazendo que se torne claro o valor do dinheiro 
no tempo. 
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Estratégias de avaliação do estudante 
Através das pesquisas, participação nas aulas e simulação de financiamentos com a utilização 
do Excel. 
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