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OS SEGREDOS DA MATEMÁTICA FINANCEIRA NO COTIDIANO 

 

 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade Curricular 

Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

 

Matemática e suas Tecnologias, Educação Profissional e Técnica 

 

Componentes curriculares relacionados 

 

Matemática, 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. 

[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. 

[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 

Atividades de fixação, atividades de verificação das aprendizagens, aula expositiva e/ou 

dialogada, aulas orientadas, debates e/ou discussões considerando a participação do 

estudante, dinâmica de grupos, ensino em pequenos grupos, ensino individualizado, estudo de 

caso, resolução de exercícios 

 

Recursos materiais necessários 

Quadro, sala de aula, folhas A4, lápis, caneta, régua, borracha, calculadora, se possível celular 

ou computador com acesso a internet, folha parda. 

 

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 

Investigação Científica, Processos Criativos 

 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

O início deverá por meio de vários levantamentos de problemas, sugerindo a separação da 

turma em pequenos grupos, e que estes problemas estejam correlacionados com o cotidiano 

do aluno e sempre associado com gastos, economias, investimentos. Por meio da troca de 

conhecimentos da turma, serão levantadas possíveis soluções, neste instante serão 

entrelaçados os conhecimentos da matemática financeira para o reconhecimento dos ganhos e 

perdas com tais condutas. Todas as atividades serão supervisionadas pelo professor e 

participação integral dos discentes. 
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Estratégias de avaliação do estudante 

Questão já foi pontuada anteriormente, mas o principal marcador avaliativo será pela 

observação e metas que os estudantes deverão alcançar ao longo do itinerário orientado. 

 

Referências 

Pesquisa pelo computador, livros didáticos, resumos do professor, dentre outras fontes de 

conhecimento. 

 

 

 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

 

clesio.cavalcante@edu.se.df.gov.br 

Clésio Cavalcante Chagas 

CEMTN - TAGUATINGA 

 

 


