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PLANEJAMENTO 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 Humanas e Sociais Aplicadas, Ciências da Natureza 

e suas Tecnologias 

 

Componentes curriculares relacionados 

 

Geografia, História, Matemática, Sociologia 

 

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. 

[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. 

[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. 

 

Estratégia de aprendizagem 

 

Atividades de fixação, atividades de verificação das aprendizagens, aula de campo sobre 

conteúdos interdisciplinares, aula expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, avaliação para 

as aprendizagens, debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, 

dinâmica de grupos, dissertação ou resumos, ensino com pesquisa, entrevistas, estudo de texto, 

estudo dirigido, filmes e vídeos, júri simulado e/ou esquete e/ou teatro sobre temáticas em 

estudo, mapa conceitual. 

 

 

Recursos materiais necessários 

 

Computador, data show, textos, vídeos, internet, preenchimento de formulários na internet, entre 

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

 

Investigação Científica, Processos Criativos, Empreendedorismo 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

 

1) A Unidade curricular atingirá os objetivos trabalhando de forma interdisciplinar conceitos 

articulados entre as disciplinas de história, geografia, sociologia e matemática. A escola através 

da coordenação pedagógica deverá ofertar suporte necessário ao desenvolvimento de todas as 

atividades propostas.  

2) As atividades serão elaboradas de forma conceitual interdisciplinar, onde cada professores 

deverá ministrar seu conteúdo proposto de acordo com conceitos atribuídos a outras disciplinas. 

3) As atividades serão guiadas pelos professores e coordenadas pela coordenação pedagógica. 

4) Os estudantes deverão ter participação ativa em todas atividades propostas, ao longo de 

todas as aulas, atuando ativamente do processo de ensino-aprendizagem. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

 

Diversificada, englobando mais de uma estratégia, entre elas pesquisas, exercícios individuais 

e coletivos, seminários, dinâmicas, juro e simulado e mapas mentais. 
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