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Esta Produção Didático-Pedagógica sobre Educação 

Financeira propõe uma visão diferente para o ensino 

da Matemática Financeira, uma vez que através dele 

o aluno do 3º ano do Ensino Médio poderá se 

capacitar para entender melhor o mundo em que 

vive, tornando-se mais consciente e responsável ao 

ingressar no mundo do trabalho, e assim terá, 

certamente, uma vida melhor, bem como a 

possibilidade de se planejar financeiramente. As 

ações serão desenvolvidas utilizando a Modelagem 

Matemática de forma contextualizada, com situações 

reais e práticas, oportunizando descobrir através de 

questionamentos e investigações, soluções para 

problemas diários. Esta metodologia de ensino 



contribuirá na formação do aluno como cidadão 

crítico, para que possa agir de forma adequada, 

saudável e inteligente, quando se deparar com 

questões relacionadas ao seu “mundo financeiro”. 

Palavras-chave:  Educação Financeira; Matemática Financeira; 
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PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Professora PDE: Herica de Medeiros Rodrigues. 

Área: Matemática. 

NRE: Jacarezinho. 

Professor Orientador IES: George Francisco Santiago Martin. 

IES vinculada: Universidade Estadual do Norte do Paraná – Campus de 

Jacarezinho – UENP. 

Escola de Implantação: Colégio Estadual “Dr. Generoso Marques” – Ensino 

Fundamental e Médio. 

Público Objeto de Intervenção: Alunos do 3º ano do Ensino Médio. 

Município: Cambará. 

 

 

2. INTRODUÇÃO  

Fazendo cumprir a finalidade social da educação, o PDE é um Programa de 

Formação Continuada diferenciado, que tem por objetivo qualificar o professor 

através de estudos teóricos e experiências vivenciadas. A intenção é buscar 

alternativas que superem problemas da escola em que atua e da educação 

paranaense, identificados na elaboração do Projeto de Intervenção Pedagógica. É 

nesse meio de interpretação que a Produção Didático-Pedagógica, voltada para a 

realidade das escolas do Paraná, objetiva a articulação entre a teoria e a prática 

num contexto específico que caracteriza as escolas da Educação Básica de nosso 

Estado. 

Jovens que foram educados desde crianças na área financeira têm mais 

qualidade de vida no futuro? E se a Educação Financeira fosse trabalhada nas 

escolas públicas, os conflitos sociais seriam realmente compreensíveis e úteis para 

as pessoas?  



Há vários motivos para que a Educação Financeira seja desenvolvida com os 

alunos durante a educação básica, porém, a intenção é trabalhá-la de maneira 

investigativa, para que estes não a interpretem apenas como aplicações de 

fórmulas. Desse modo, esta Produção Didático-Pedagógica se caracteriza como 

uma Unidade Didática, voltada para o estudo da Educação Financeira, sendo 

direcionada a alunos do 3º ano do Ensino Médio, onde este tema não é bem 

explorado, uma vez que através dele o aluno poderá se capacitar para entender 

melhor o mundo em que vive, tornando-se mais consciente e responsável ao 

ingressar no mundo do trabalho, e assim terá, certamente, uma vida melhor, bem 

como a possibilidade de se planejar financeiramente. 

Então, como trabalhar com a Educação Financeira dentro da Matemática 

Financeira de forma interessante e responsável, usando a Modelagem Matemática? 

E, levando-se em conta que todos os futuros consumidores são alunos do 3º ano do 

Ensino Médio, como conscientizá-los para que analisem propostas financeiras de 

forma consciente e responsável, através da Educação Financeira, usando a 

Modelagem Matemática? 

 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA /REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Deparamo-nos, frequentemente, no cotidiano das pessoas, com situações 

financeiras envolvendo o capital. Transações financeiras como empréstimos, 

compras a prazo, financiamentos são comuns para uma sociedade que está se 

tornando cada vez mais consumista e, principalmente, onde tudo está disponível 

cada vez mais cedo para os jovens brasileiros. Contudo, vários adolescentes não 

estão preparados para utilizá-los e a chance de se tornarem adultos endividados é 

enorme. 

Diante dessas situações, como professores da rede pública, precisamos 

contribuir no intuito de preparar esses adolescentes para a vida, para que possam 

agir de maneira responsável e adequada, quando se depararem com questões 



relacionadas ao seu “mundo financeiro”. De acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs): 

 

 

O papel do professor nesse processo é, portanto, crucial, pois a ele cabe 
apresentar os conteúdos e atividades de aprendizagem de forma que os 
alunos compreendam o porquê e o para que do que aprendem, e assim 
desenvolvam expectativas positivas em relação à aprendizagem e sintam-se 
motivados para o trabalho escolar (BRASIL, 1997, p. 69).   

 

 

 Utilizando atividades de Modelagem Matemática, vamos trabalhar a Educação 

Financeira, incluindo a Matemática Financeira de forma contextualizada, com 

situações reais e práticas do cotidiano do aluno, proporcionando a possibilidade de 

estabelecer relações entre elas, pois os PCNs abordam a importância de 

trabalharmos com atividades que auxiliem os alunos a se posicionar nas questões 

do seu cotidiano. 

 

 

As questões relativas à globalização, as transformações científicas e 
tecnológicas e a necessária discussão ético-valorativa da sociedade 
apresentam para a escola a imensa tarefa de instrumentalizar os jovens 
para participar da cultura, das relações sociais e políticas. A escola, ao 
posicionar-se desta maneira, abre a oportunidade para que os alunos 
aprendam sobre temas normalmente excluídos (BRASIL, 1997, p. 47). 

 

 

  Várias transações financeiras são oferecidas a pessoas que, na maioria das 

vezes, não têm um bom conhecimento do assunto para discernir quando a situação 

lhe será favorável ou não, fazendo com que se endivide mais. A falta de 

conhecimento financeiro suficiente causa muitos problemas na sociedade em geral. 

Sendo todos os futuros consumidores alunos do 3º ano do Ensino Médio, temos, 

como professores, o dever de conscientizá-los para que sejam responsáveis e 

inteligentes em analisar propostas financeiras de forma criteriosa. Então, a 



Educação Financeira deveria ser inserida nos currículos escolares, uma vez que 

esta contribui para auxiliar nas situações futuras que nossos alunos poderão 

encontrar. De acordo com as DCEs – Rede Pública de Educação do Paraná:  

 

 

É importante que o aluno do Ensino Médio compreenda a matemática 
financeira aplicada aos diversos ramos da atividade humana e sua 
influência nas decisões de ordem pessoal e social. Tal importância 
relaciona-se o trato com dívidas, com crediários à interpretação de 
descontos, à compreensão dos reajustes salariais, à escolha de aplicações 
financeiras, entre outras. (PARANÁ, 2008, p. 61). 

 

 

Encontramos então, na Modelagem Matemática, uma metodologia que nos dá 

suporte para desenvolver atividades baseadas em situações reais, auxiliando na 

construção da aprendizagem dos alunos. Segundo Biembengut e Hein (2000), “a 

ideia de modelagem suscita a imagem de um escultor trabalhando com argila, 

produzindo um objeto, [e] esse objeto é um modelo” (p. 11). 

 Para explicar o que é modelo, Granger (1969) diz que: 

 

 

O modelo é uma imagem que se forma na mente, no momento em que o 
espirito racional busca compreender e expressar de forma intuitiva uma 
sensação, procurando relacioná-la com algo já acontecido, efetuando 
deduções. Tanto que a noção de modelo esta em quase todas as áreas: 
Arte, Moda, Arquitetura, História, Economia, Literatura, Matemática. Aliás, a 
história da ciência é testemunha disso! O objetivo de um modelo pode ser 
explicativo, pedagógico, heurístico, diretivo, de previsão, dentre outros 
(apud BIEMBENGUT e HEIN, 2000, p. 11). 

 

 

Já o modelo matemático é um conjunto de relações e símbolos matemáticos 

que ajudam no entendimento de um problema de situação real. Este modelo 

matemático reflete, ainda que de uma forma mais modesta, aspectos de uma 

situação analisada. 

 

 



Um modelo pode ser formulado em termos familiares, utilizando-se 
expressões numéricas ou fórmulas, diagramas, gráficos ou representações 
geométricas, equações algébricas, tabelas, programas computacionais etc. 
Por outro lado, quando se propõe um modelo, ele é proveniente de 
aproximações nem sempre realizadas para se poder entender melhor um 
fenômeno, e tais aproximações nem sempre condizem com a realidade. 
Seja como for, um modelo matemático retrata, ainda que em uma visão 
simplificada, aspectos da situação pesquisada (BIEMBENGUT e HEIN, 
2000, p. 12). 

 

 

Os autores ainda acrescentam que Modelagem Matemática é o método que 

envolve a aquisição de um modelo; porém, para organizar um modelo de 

determinada situação será indispensável, além dos conhecimentos matemáticos, 

uma dose de percepção e criatividade para explicar os contextos envolvidos. Saber 

propor o melhor conteúdo matemático para a situação também será indispensável, 

portanto quanto maior o conhecimento matemático, maior a aproximação na 

resolução do problema. De certo modo, trata-se de “[…] formular, resolver e elaborar 

expressões que valham não apenas para uma solução particular, mas que também 

sirvam, posteriormente, como suporte para outras aplicações e teorias” 

(BIEMBENGUT e HEIN, 2000, p. 13). 

Podemos observar que a Modelagem Matemática proporciona aos alunos a 

oportunidade de descobrir através de questionamentos e investigações, soluções 

para problemas de situações reais. Na resolução dos problemas, os alunos irão 

aperfeiçoar seus conhecimentos matemáticos de um modo diferente da tradicional, 

quando efetuam apenas cálculos para solucionar as situações. Com certeza, esta 

estratégia de ensino também contribuirá na formação do aluno como cidadão crítico, 

uma vez que analisará os problemas, de maneira investigativa, o que lhe será útil 

mais adiante, durante situações da vida. Segundo as DCEs – Rede Pública de 

Educação do Paraná: 

 

 

A aprendizagem da Matemática consiste em criar estratégias que 
possibilitam ao aluno contribuir sentido e construir significado às ideias 
matemáticas de modo a tornar-se capaz de estabelecer relações, justificar, 
analisar, discutir e criar. Desse modo, supera o ensino baseado apenas em 
desenvolver habilidades, como calcular e resolver problemas ou fixar 
conceitos pela memorização ou listas de exercícios. (PARANÁ, 2008, p. 45). 

 



 

Os currículos escolares, muitas vezes, apresentam limitações que obrigam os 

professores a realizarem adaptações para desenvolverem um projeto de Modelagem 

Matemática. Então, outra possibilidade de enfoque da Modelagem Matemática é 

apresentada por Biembengut e Hein (2000). Conforme os autores, o processo de 

Modelagem Matemática envolve uma série de procedimentos que podem ser 

agrupados em três etapas, que são: interação, matematização e modelo 

matemático. 

A interação consiste na procura por informações sobre um tema escolhido. É 

uma pesquisa sobre a situação que será representada. A matematização é etapa 

mais complicada, pois é o momento de formulação e resolução de um problema. 

Nesta etapa, formula-se um problema, analisam-se  as informações obtidas para que 

seja possível descrever em termos  matemáticos a situação que está sendo 

investigada, e encontra-se um modelo que leve à solução ou permita a dedução de 

uma solução. Por último, será realizada a validação do modelo, onde será conferida 

sua adequabilidade diante da situação-problema pesquisada. Em relação ao método 

de ensino-aprendizagem, Biembengut e Hein (2000) explicam que: 

 

 

A Modelagem Matemática, originalmente, como metodologia de ensino-
aprendizagem parte de uma situação/tema e sobre ela desenvolve 
questões, que tentarão ser respondidas mediante o uso de ferramental 
matemático e da pesquisa sobre o tema. […] Há o inconveniente de não 
sabermos, inicialmente, por onde o modelo passará, ou seja, nem sempre o 
ferramental matemático requerido está ao alcance do educando e mesmo 
do professor. Existem também as dificuldades de adequação ao currículo 
estabelecido legalmente e a possibilidade do acompanhamento simultâneo, 
por parte do professor, dos temas escolhidos a priori pelos alunos (p. 28). 

 

 

Todo projeto desenvolvido, fundamentado na realidade, é uma metodologia 

muito interessante de se usar, sem que haja interesse em situações fictícias e 

artificiais. Quando são organizados problemas de situações reais que já 

aconteceram, ou que podem acontecer, e para solucioná-los, os alunos terão que 

investigar, analisar informações e organizar soluções para os mesmos, além do 

vínculo de situações do cotidiano com o conteúdo escolar.  Tarefas dessa natureza 

ajudam no desenvolvimento de autonomia dos alunos, fazendo com que se 

exprimam melhor e tenham disposição para realizar seus próprios estudos.  



É oportuno lembrar D’Ambrósio (2007, p. 80): “O grande desafio para a 

educação é pôr em prática hoje o que vai servir para o amanhã. Pôr em prática 

significa levar pressupostos teóricos, isto é, um saber/fazer acumulado ao longo dos 

tempos passados, ao presente”.  Assim, argumenta o autor que o acerto ou o erro 

servirá para que se reflita sobre a prática de maneira que se possa “rever, 

reformular, aprimorar o saber/fazer”. E, portanto, que este projeto, ao ser 

desenvolvido, sirva para os alunos visualizarem possibilidades de caminhos a seguir 

e não apenas uma forma estreita e bitolada de ver e estar no mundo.  

Um dos objetivos da escola é preparar o aluno para a vida e, certamente, os 

assuntos relacionados à Educação Financeira o ajudarão a cumprir essa tarefa, 

estimulando sua inserção no mercado de trabalho e na faculdade. A Lei de Diretrizes 

e Bases Nacional (LDB) nº 9.394, em seu Capítulo II Art. 22, orienta sobre as 

disposições gerais da educação básica, a qual: “tem por finalidades desenvolver o 

educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. 

 

 

4. ATIVIDADES DIDÁTICAS 

Com esta Unidade Didática, através das atividades, pretendo propor uma 

visão diferente para o ensino de Educação Financeira nas turmas de 3º ano do 

Ensino Médio, de modo que a Matemática Financeira não seja ensinada apenas 

com uso de fórmulas, mas sim, de maneira que os alunos possam resolver as 

situações, considerando os dados fornecidos de maneira investigativa e, assim, 

estabelecer conceitos. Calcular valores também será indispensável, porém, o 

momento de examinar as informações adquiridas no procedimento de resolução 

será mais contemplado. 

 

 

4.1 ATIVIDADE 1: Questionário inicial  

Com a finalidade de obter dados e informações dos alunos a respeito de seus 



conhecimentos em Educação Financeira, será aplicado um questionário com 

abordagem sobre o tema. As informações colhidas serão tratadas com sigilo, 

preservando-se o nome dos alunos, para que os mesmos se sintam à vontade e 

participem de forma espontânea e verdadeira. O questionário é fechado com 

algumas questões abertas, que vão desde a identificação do aluno; passa por uma 

abordagem inicial sobre Educação Financeira, procurando descobrir a familiarização 

que o aluno tem com o assunto e após isso, procuraremos saber o papel da escola e 

dos pais em sua Educação Financeira. A partir daí, será sutilmente testado o 

conhecimento financeiro do aluno e finalmente, a última questão é aberta para 

sugestões e comentários. 

 

QUESTIONÁRIO INICIAL 

 

1 ) Qual a sua idade? ............... anos 

2 ) Qual seu sexo?  (     ) Masculino  (     ) Feminino 

3 ) Moram com você quantas pessoas? 

(     ) 1   (     ) 2    (     ) 3   

(     ) 4   (     ) mais de 4  Total .......... pessoas 

4 ) Quantas dessas pessoas possuem trabalho remunerado, incluindo você? 

(     ) 1   (     ) 2     (     ) 3   

(     ) 4   (     ) mais de 4  Total .......... pessoas 

5 ) Você já ouviu falar em Educação Financeira? 

(     ) Sim    (     ) Não 

6 ) Onde adquiriu conhecimentos a respeito de Educação Financeira? (se 

necessário, marque mais de uma) 

(     ) escola     (     ) internet  (     ) família 

(     ) jornais, livros ou revistas  (     ) amigos   

(     ) nunca ouvi falar sobre o tema (     ) outro: ..................... 

7 ) Você acredita que aprender sobre o uso do dinheiro é importante para sua vida? 

(     ) Sim    (     ) Não 

8 ) Se a sua resposta foi “sim”, cite três vantagens; se a sua resposta foi “não”, cite 

três desvantagens, que você espera que a Educação Financeira pode trazer para a 

sua vida. 

 



9 ) Sua escola já teve ou têm alguma iniciativa ou projeto a respeito de Educação 

Financeira? 

(     ) sim     (     ) não (pule a próxima questão)   

(     ) não sei (pule a próxima questão) 

10 ) Se já teve ou têm esta inciativa: 

(     ) ocorre/u nas aulas, inserida em outras disciplinas 

(     ) o corre/u nas aulas, em disciplina específica 

(     ) é(foi) extra classe 

11 ) Você acredita ser importante o ensino deste tema em sua escola? 

(     ) sim    (     ) não 

12 ) Você recebe algum dinheiro de seus pais ou responsável? 

(     ) Sim, e posso administrá-lo de acordo com minha vontade   

(     ) Sim, mas não posso administrá-lo 

(     ) Não, pois já trabalho (pule a próxima questão)    

(     ) Não recebo, nem trabalho (pule a próxima questão) 

13 ) Com qual frequência que você recebe? 

(     ) Diariamente    (     ) Semanalmente 

(     ) Mensalmente    (     ) Não há periodicidade definida 

14 ) Qual a importância que você esperaria ter o recebimento dessa quantia, mesmo 

que não receba? 

(     ) nenhuma    (     ) para gastar com o que gosto 

(     ) pagar minhas contas   (     ) ajudar em minha educação financeira 

(     ) outro: ........................................................ 

15 ) Seus pais têm/tinham o hábito de conversar sobre negócios ou dinheiro com 

você? 

(     ) sim    (     ) não 

16 ) Seus pais costumam/costumavam poupar dinheiro? 

(     ) sim    (     ) não    (     ) não sei 

17 ) Seus pais lhe ensinaram a respeito do uso do dinheiro? O quê? Resuma numa 

frase: 

 

18 ) Acredita ter conhecimento em algum destes temas? 

TEMAS SIM NÂO 



 
O que é o dinheiro e seu valor 

  

 
Importância do dinheiro no tempo 

  

 
Correção monetária 

  

 
Juros 

  

 
Como são as receitas, aquisição de recursos 

  

 
Orçamento, controle das finanças 

  

 
Consumo consciente 

  

 
Poupar, investir 

  

 
Risco, diversificação 

  

 
Serviços bancários (abertura de uma conta, 
cheque, cheque especial, custos e taxas, 
empréstimos, seguros, previdência) 

  

 
Malefícios e Benefícios do cartão de crédito 

  

 
Prestações, pagamentos antecipados e 
postecipados 

  

 
O que são e a importância dos impostos e 
taxas 

  

 
Empreendedorismo 

  

 

19 ) Ter um maior conhecimento do uso do dinheiro pode lhe trazer maior liberdade 

de escolha em sua vida? 

(     ) sim    (     ) não 

20 ) Se você pegar dinheiro emprestado no banco hoje e devolver este dinheiro 

daqui há dois anos, terá devolvido: 

(     ) menos do que pegou emprestado    

(     ) a mesma quantia que pegou emprestado 

(     ) mais do que pegou emprestado 

21 ) Você confia que o dinheiro pode trabalhar por você, ao invés de você trabalhar 

por ele? 

(     ) sim    (     ) não 



22 ) Você sabe quanto e com o que gasta seu dinheiro? 

(     ) sim     (     ) não 

23 ) Você planeja os seus gastos? 

(     ) sim    (     ) não 

24 ) Sobra algum dinheiro no final do mês? 

(     ) sim    (     ) não 

25 ) Você tem o costume de: 

(     )  poupar dinheiro    (     )  gasta tudo o que recebe 

26 ) Você acredita que sabe como investir seu dinheiro? 

(     ) sim    (     ) não 

27 ) Marque as instituições que você conhece sua função: 

(     ) Bovespa      (     ) Corretoras de Valores 

(     ) Bancos Comerciais (Banrisul, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, etc...)  

(     ) não conheço nenhuma destas 

28 ) Quando seu dinheiro está investido, você imagina a possibilidade de não 

receber esse valor de volta? 

(     ) sim    (     ) não 

29 ) Quais desses serviços bancários você utiliza? 

(     ) não utilizo serviços bancários   (     ) cartão de crédito 

(     ) limite da conta      (     ) extratos 

(     ) internet banking     (     ) outros: ........................... 

30 ) Com relação ao cartão de crédito, você acredita que ele é: 

(     ) totalmente benéfico, pois possibilita que você possa adiar pagamentos sem que  

sejam cobrados juros por isso 

(     ) totalmente maléfico, pois é a forma de crédito que cobra o maior percentual de 

juros, caso haja algum atraso no pagamento 

(     ) pode ser tanto um quanto outro, pois os benefícios e malefícios dependerão de 

como irei gerenciá-los 

31 ) Você acredita que parcelar uma compra é uma boa maneira de adquirir os bens 

que precisamos? 

(     ) sim        (     ) não    

(     ) depende das condições oferecidas pelo vendedor 

32 ) Você sabe o que acontece com o imposto que as pessoas pagam ao governo? 

(     ) sim     (     ) não 



33 ) Ser dono do próprio negócio é algo: 

(     ) interessante, pois assim posso gerenciar minha vida e meu dinheiro como bem 

entender 

(     ) ruim, pois me traria preocupações demais 

(     ) ótimo, pois meus rendimentos dependeriam de meus esforços e seria uma 

forma de ganhar mais 

(     ) prefiro trabalhar para os outros, pois acredito não ter talento para gerenciar 

(     ) não tenho opinião formada sobre o assunto 

34 ) Existe alguma informação ou comentário que você pense ser importante 

compartilhar? 

 

 

4.2 ATIVIDADE 2: Questionário de investigação 

As questões do “mundo financeiro” sempre estão presentes na vida de todas 

as pessoas, então o instrumento de investigação prévia será outro questionário de 

múltipla escolha, cujas questões dizem respeito a temas relacionados com 

Educação Financeira e abordam assuntos como: o conhecimento de planejamento 

orçamentário, impostos, formas de compras de bens ou produtos, consumo 

responsável e se esses assuntos já foram tratados no decorrer da trajetória 

estudantil dos alunos do 3º ano do Ensino Médio, lembrando que as informações 

colhidas serão tratadas com sigilo, preservando-se o nome dos alunos, para que os 

mesmos se sintam à vontade e participem de forma espontânea e verdadeira. 

 

QUESTIONÁRIO DE INVESTIGAÇÃO 

1 ) Qual a sua idade? ............ anos 

2 ) Qual seu sexo?  (     ) Masculino  (     ) Feminino 

3 ) Moram com você quantas pessoas? 

(     ) 1   (     ) 2    (     ) 3   

(     ) 4   (     ) mais de 4  Total .......... pessoas 

4 ) Quantas dessas pessoas possuem trabalho remunerado, incluindo você? 

(     ) 1   (     ) 2     (     ) 3   

(     ) 4   (     ) mais de 4  Total .......... pessoas 



5) A renda salarial mensal total é de: 

(     ) de R$ 500,00 a 1.000,00   (     ) de R$ 1.001,00 a 1.500,00  

(     ) de R$ 1.501,00 a 2.000,00   (     ) de R$ 2.001,00 a 2.500,00 

(     ) de R$ 2.501,00 a 3.000,00   (     ) mais de 3.000,00   

(     ) não sei 

6) Que tipo de assistência médica ou de saúde a sua família utiliza? 

(     ) SUS     (     ) SAS   (     ) UNIMED 

(     )Outros, quais? ..........................................     (     ) não sei 

7) Sua família faz um planejamento de gastos? 

(     ) sim   (     ) não   (     ) sem opinião 

8) Você participa desse planejamento de gastos? 

(     ) sim   (     ) não   (     ) Sem opinião 

9) Quais os impostos que a sua família paga? 

(     ) IPTU     (     ) IPVA   (     ) IRP    

(     ) não sei   (     ) outros, quais? ......................................................... 

10) Quais os critérios que interferem na decisão de uma compra em sua família? 

(     ) prestação baixa    (     ) juros baixos    

(     ) muitas prestações    (     ) poucas prestações   

(     ) outros, quais? ............................................................................................. 

11)  O pagamento das compras, na maioria das vezes, é feito: 

(     ) à vista   (     ) a prazo   (     ) sem opinião 

12) Os pagamentos das compras são feitos: (se necessário marque mais de uma) 

(     ) em dinheiro    (     ) com cheque pré-datado   

(     ) com carnê da loja   (     ) com cartão de crédito   

(     ) não sei 

13) Na compra de um produto com valor mais expressivo, costumam: 

a) Economizar/guardar um determinado valor por um período, antes de efetuar a 

compra? 

(     ) sim   (     ) não   (     ) Sem opinião 

b) Manter sempre uma poupança para este tipo de compra ou outra eventualidade? 

(     ) sim   (     ) não   (     ) Sem opinião 

c) Comprar e depois planejam como vão pagar? 

(     ) sim   (     ) não   (     ) Sem opinião 

14) No consumo de produtos/serviços domésticos há uma preocupação com 



desperdício/controle de: 

(     ) água     (     ) luz    (     ) telefone  

(     ) materiais de limpeza  (     ) materiais de higiene  (     ) vestuário 

(     ) produtos alimentícios  (     ) outros: ........................................................... 

15) Na sua vida estudantil, já foram tratados ou discutidos esses assuntos que 

estamos questionando? 

(     ) nunca   (     ) algumas vezes  (     ) muitas vezes 

16) Caso seja afirmativa a questão anterior, indique a série, a disciplina e de que 

forma foi tratado. 

 

17) Você acha que estes assuntos são necessários para a sua vida agora ou para 

sua vida futura? Explique. 

 

 

4.3 ATIVIDADE 3: Apresentação do Projeto 

 Depois de comentarmos as atividades das aulas anteriores, farei a 

apresentação do Projeto de Intervenção a ser desenvolvido, através de slides no 

data show, com um breve relato sobre o que iremos tratar nas próximas aulas.  

Também procurarei informar como será desenvolvido esse Projeto através da 

Unidade Didática. Assim, na realização das atividades, não se farão provas ou 

trabalhos como os utilizados nas avaliações diárias na escola. O que se pretende 

trabalhar são os assuntos que dizem respeito à Educação Financeira, buscando 

validar a importância de se incluir esses assuntos com mais consciência na escola. 

Desta forma, a avaliação do Projeto e da Unidade Didática, dar-se-á durante as 

aulas, nas discussões e no recolhimento das atividades.  

 

 

4.4 ATIVIDADE 4: Revisando as porcentagens 

 Problemas de Matemática Financeira envolvem sistematicamente a noção de 

porcentagem. Com a intenção de revisar o conteúdo, apresentarei uma situação com 

alguns dados para que os alunos a explorem, de modo investigativo. Assim, a partir 



desta investigação, cada aluno irá elaborar sua estratégia para encontrar a resposta. 

O objetivo é fazer com que os alunos interpretem a situação proposta, questionando-

a e usando a Matemática como meio, sem procedimentos fixados previamente.  

 

A situação exposta e a atividade proposta foram estas: 

 

A tabela seguinte mostra a evolução dos salários, em reais, dos irmãos Marta 

e Márcio nos anos de 2008 e 2009. 

 

 Salário em 2008 Salário em 2009 Aumento salarial 

Marta 600 750 150 

Márcio 500 640 140 

 
Quem obteve o maior aumento salarial relativo? 

 

Através desta contextualização podemos interpretar algumas situações, 

dentre elas, é importante ressaltarmos qual salário realmente teve o maior aumento. 

Utilizando as ferramentas disponíveis para organizar os dados, os alunos calcularão, 

para cada irmão, a razão (porcentagem) entre o aumento salarial e o salário em 

2008.  

Durante a resolução das questões, acompanharei os alunos, questionando-os 

sobre o quê e como estão encontrando as respostas. Muitas conversas devem 

acontecer durante a atividade, pois não haverá um procedimento fixo previamente. 

Estes alunos deverão analisar os dados informados inicialmente juntamente com os 

obtidos através dos cálculos e isso os tornarão mais críticos diante da situação. 

Alguns alunos certamente questionarão a respeito do uso da calculadora para 

auxiliar e agilizar os cálculos durante a atividade e, sendo uma ferramenta de apoio 

à resolução, poderão usar. 

Questionarei sobre o aumento salarial da Marta em relação ao aumento 

salarial do Márcio e quem receberá realmente maior aumento. Diante da 

porcentagem (razão) calculada, os alunos passarão a entender e reconhecer que 

em questão de dinheiro, em reais, o aumento da Marta foi maior, porém, 

proporcionalmente, o salário do Márcio foi mais valorizado.  

 

 



4.5 ATIVIDADE 5: Atividades em sala  

― Resolva as situações e compare suas estratégias e resultados com seus colegas. 

1) Em um lote de 50 lâmpadas, 13 apresentaram defeito. Qual é a razão entre o 

número de lâmpadas defeituosas e o total de lâmpadas? 

2) De um exame para habilitação de motoristas participaram 380 candidatos. Sabe-

se que a taxa de reprovação foi de 15%. Qual foi o número de reprovados? 

3) Dos 240 alunos do 3º ano do Ensino Médio de um colégio, 90 são moças. Qual é 

a porcentagem de moças no 3º ano desse colégio?  

4) Paula comprou uma TV à vista e obteve um desconto de 6%. Sabendo que a TV 

custava R$ 980,00, quanto Paula economizou pagando à vista? Quanto Paula 

pagou pela TV? 

5) Tiago comprou um pequeno terreno por R$ 12 000,00 e deseja revendê-lo. Se 

conseguir vender o terreno por R$ 14 640,00, que porcentagem de lucro ele obterá? 

6) Em julho comprei uma moto nova. Sabendo que a cada ano o valor da moto 

desvaloriza 12% em relação ao preço original, que expressão me permite calcular 

qual será o valor da moto daqui a 2 anos, se nada além da depreciação natural 

acontecer? 

 

 

4.6 ATIVIDADE 6: Juros: Simples e Compostos 

A palavra “juros” é bem familiar ao nosso cotidiano e está amplamente 

difundida nos mais variados veículos de comunicação (rádio, TV, jornal, Internet, 

etc.).  

Veja a seguir algumas situações em que aparecem juros no nosso dia a dia. 

― Ao pegar empréstimo em um banco, o cliente deverá ao final do prazo 

estabelecido, devolver ao banco a quantia emprestada acrescida de juros, devido ao 

“aluguel” do dinheiro. 



― Se uma pessoa atrasa o pagamento de uma conta de consumo (por 

exemplo, luz, telefone, cartão de crédito, etc.), ela é obrigada a pagar também uma 

multa crescida de juros diários sobre o valor da conta. 

― Ao abrir uma caderneta de poupança (ou entrar em algum fundo de 

investimento), o poupador deposita uma quantia no banco, o qual, ao final de um  

certo período, “devolve” esse dinheiro acrescido de juros. 

― Quando um correntista de banco ultrapassa o limite de seu cheque 

especial, o banco cobra juros diários sobre o valor excedido até o correntista repor o 

dinheiro que pegou. 

Normalmente, quando se realiza alguma dessas operações fica estabelecida 

uma taxa de juros (x por cento) por período (dia, mês, ano, ...) que incide sobre o 

valor da transação. 

 Alguns termos de uso frequente na Matemática Financeira. É muito 

importante conhecê-los. 

 UM – Unidade monetária: real, dólar, euro ou em qualquer outra moeda. 

 C – Capital. O valor inicial de um empréstimo, dívida ou investimento; é o 

dinheiro emprestado. 

 i – Taxa de juros. A letra i vem do inglês interest (“juros”), e é expressa na 

forma percentual (porcentagem) por um período (tempo); por exemplo, 5% ao mês; 

0,2% ao dia; 10% ao ano etc. 

 J – Juros. Os juros correspondem ao valor obtido quando aplicamos a taxa 

sobre o capital ou sobre algum outro valor da transação. Os juros são expressos em 

UM. É o “aluguel” que se paga (ou se recebe) pelo dinheiro emprestado (ou 

aplicado). 

 t – Intervalo de tempo ou prazo que decorre desde o início até o final de uma 

operação financeira.    

M – Montante. Corresponde ao capital acrescido dos juros auferidos na 

transação ou a soma do capital emprestado (ou investido) com o juro; isto é,  



M = C + J. 

 Vamos analisar a situação a seguir. 

 Neide tomou um empréstimo de R$ 2 000,00 em uma financeira e se 

comprometeu a pagar após 6 meses. A taxa de juros combinada foi de 8% ao mês. 

No final do prazo, porém, ocorreu um problema: o valor calculado por Neide não 

coincidia com aquele cobrado pela financeira. 

 Vejamos como cada um, Neide e o gerente da financeira, calculou o valor a 

ser pago. 

 

Cálculo da Neide 

 
Em um mês: 8% 
 
Em seis meses: 6 . 8% = 48% 
 
2 000 mais 48% de 2 000 = 
 
= 2 000 + 0,48 . 2 000 =  
 
= 2 000 + 960 = 2 960 
 
 
 

Total a pagar: R$ 2 960,74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cálculo do gerente 

 
1º mês: 
 
2 000 + 0,08 . 2 000 = 2 000 + 160 = 2 160 
 
2º mês: 
 
2 160 + 0,08 . 2 160 = 2 332, 80 
 
3º mês: 
 
2 332,80 + 0,08 . 2 332,80 = 2 519,42 
 
4º mês: 
 
2 519,42 + 0,08 . 2 519,42 = 2 720,97 
 
5º mês: 
 
2 720,97 + 0,08 . 2 720,97 = 2 938,65 
 
6º mês: 
 
2 938,65 + 0,08 . 2 938,65 = 3 173,74 
 
 
 

Total a pagar: R$ 3 173,74 

 
 

 



Quem estava com a razão? Por que essa confusão aconteceu? 

 

Através desta contextualização, os alunos irão conversar a respeito do que já 

sabiam e do que relembraram, do que foi novidade e da importância desse assunto 

no dia a dia deles, pois a tomada de empréstimo de dinheiro é uma realidade 

próxima das pessoas. Isso certamente alertará e conscientizará o aluno com relação 

ao uso responsável do dinheiro, visto que é uma forma interessante de desenvolver 

propostas de intervenção na realidade do mesmo. 

Para descobrir quem está certo, precisamos analisar qual foi o critério usado 

nos cálculos de cada um. Quando um capital é aplicado ou emprestado a uma 

determinada taxa, o montante pode crescer segundo dois diferentes critérios ou 

regimes: de capitalização simples ou de capitalização composta. Esses dois 

sistemas também são conhecidos como juros simples, no primeiro caso, e juros 

compostos, no segundo.  

 

― JUROS SIMPLES 

 

No regime de juros simples, estes incidem sempre sobre o capital inicial. Na 

prática, esse sistema é usado especialmente em certos pagamentos cujo atraso é 

de apenas alguns dias. 

 

― JUROS COMPOSTOS 

Nesse regime, após cada período, os juros são incorporados ao capital inicial, 

passando a render sobre o novo total. Dessa forma, os cálculos são efetuados como 

“juros sobre juros”. 

Observe na tabela que Neide fez os cálculos no regime de juros simples e o 

gerente da financeira calculou no regime de juros compostos. Esse foi o motivo da 

confusão. 

Na prática as empresas, os órgãos governamentais e os investidores 

costumam reinvestir as quantias geradas pelas aplicações financeiras, o que justifica 

o emprego mais comum de juros compostos na economia. 

 

 

4.7 ATIVIDADE 7: Atividades em sala  



― Resolva as situações e compare suas estratégias e resultados com seus colegas. 

1) João emprestou R$ 500,00 para Maria, em regime de juros simples. A taxa de 

juros combinada foi de 4% ao mês e Maria comprometeu-se a pagar a dívida em 3 

meses. Ao final desse período, que valor Maria deverá devolver a João? 

 

2) Um capital de R$ 1 200,00 é aplicado em regime de juros simples, por 3 anos, à 

taxa de 1% ao mês. Calcule os juros dessa operação. 

 

3) Um capital de R$ 2 100,00, plicado em regime de juros simples durante quatro 

meses, gerou um montante de R$ 2 604,00. Calcule a taxa mensal de juros dessa 

aplicação. 

 

4) Um aparelho de TV custa à vista R$ 880,00. A loja também oferece a seguinte 

opção: R$ 450,00 no ato e uma parcela de R$ 450,00 a ser paga um mês após a 

compra. Qual é a taxa de juros mensal cobrada nesse financiamento? 

 

5) Marcelo investiu R$ 10 000,00 na Bolsa de Valores, obtendo um rendimento de 

7% ao mês. Ao fim de 6 meses, Marcelo retirou o valor acumulado. Qual foi esse 

valor? 

 

6) Rose aplicou R$ 300,00 em um investimento que rende 2% ao mês no regime de 

juros compostos. Que valor ela terá ao final de três meses? 

 

7) Luís aplicou R$ 2 500,00 à taxa de 2% ao mês, durante 5 meses. 

a) Quanto receberá de juros se o regime da aplicação for de juros simples? 

b) Quanto receberá de juros se o regime da aplicação for de juros compostos? 

c) Em cada caso, que montante ele terá ao fim de cada uma das aplicações? 

 

8) Andrea deseja aplicar R$ 18 000,00 a juros compostos de 0,5% ao mês. Que 

montante ela terá após 1 ano de aplicação? (Considere 1,00512  ~  1,062) 

 

 

4.8 ATIVIDADE 8: Vantagens e desvantagens do cartão de crédito 



O cartão de crédito é uma forma de dinheiro abstrato e de pagamento cada 

vez mais presente na sociedade e que, se não for usada com planejamento e com 

cuidados, poderá ser uma forma de adquirir uma dívida de valores altíssimos. Ele é 

o instrumento financeiro mais conhecido entre os jovens, como forma de se fazer o 

pagamento das compras, pois essas compras são parceladas em diversas vezes 

para facilitar o pagamento, ou adiar o pagamento até o dia do vencimento da fatura.  

A maioria das pessoas não encontram problemas em ter vários cartões de 

crédito, mas a falta de conhecimento e o poder de compra que eles oferecem às 

pessoas, bem como, ser uma maneira ilusória de “aumentar” os rendimentos 

mensais, sejam fatores que levam as pessoas a utilizar com frequência esse meio 

de pagamento. Os problemas só começam a acontecer, normalmente, quando 

surgem atrasos no pagamento da fatura, visto que os clientes das empresas que 

oferecem esses serviços de créditos, nem sempre estão cientes sobre os juros que 

irão pagar e também não sabem identificar os valores das taxas informadas na 

fatura.  

Através desta Unidade Didática, vamos proporcionar mais informações sobre 

este modelo de serviço, aos alunos; não só por causa dos cálculos matemáticos 

envolvidos nessas transações, mas tendo em vista uma melhor postura social dos 

alunos em um mundo totalmente consumista. 

Iniciarei a atividade, pedindo aos alunos que respondam as questões em uma 

folha, sem se identificar, que depois esta será recolhida. 

 

→ O que é um cartão de crédito?   

→ Para que serve?  

→ Como utilizar?  

→ Você considera o cartão de crédito algo bom ou ruim de ser utilizado? 

 

 Depois de responderem essas questões, os alunos guardarão sua folha para 

um momento posterior e analisarão as seguintes situações: 

 

SIMULAÇÕES DE UMA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO 

 

FATURA 1 (não-correntista, empresa particular) 

 



 “Temos os seguintes dados: 

Valor da fatura em Setembro: R$ 160,22 

Vencimento: 09/09 

Pagamento mínimo: R$ 24,03”  

 

Parcelamento de Fatura 

Sua taxa de juros de REDUZIDA! Aproveite e tenha mais flexibilidade para pagar a 

fatura do seu cartão. 

Valor desta fatura: R$ 160,22 

Pague esta fatura em 08 x R$ 26,05 

Parcele esta fatura até: 09/set com taxa REDUZIDA DE 7,99% a.m. 

Veja outras opções: 

06 x R$ 32,35       * Custo Efetivo Total (CET) 

05 x R$ 37,43       máximo: 167,37% ao ano 

04 x R$ 45,09 

 

Escolha qualquer plano em destaque acima. Para contratar basta pagar o valor 

da 1ª parcela. 

• Você continua utilizando seu cartão, conforme limite disponível. 

• Parcelas fixas, lançadas mensalmente na sua fatura. 

• Se você já contratou o parcelamento desta fatura em algum outro canal do 

**********, estas ofertas não são válidas. 

O Parcelamento está sujeito aos critérios de aprovação e elegibilidade do ********** e será acatado até 05 dias após o 
vencimento. Haverá cobrança de juros e IOF, já incluídos nas parcelas. Caso o pagamento da 1ª parcela não seja realizado até 
a data do vencimento desta fatura, serão cobrados encargos de mora sobre o saldo devedor, podendo ocorrer o bloqueio do 
cartão até a identificação do pagamento. Esta opção não está disponível para clientes com mais de 59 dias de atraso. O 
Parcelamento da Fatura inclui apenas o valor total da fatura no momento da contratação. 

 

Custo Efetivo Total (CET) válido para o próximo período 

Operação de crédito Taxa de 

juros ao 

mês (%) 

Taxa de 

juros ao 

ano (%) 

IOF 

Adicional 

(%) 

IOF (%) Custo Efetivo 

Total ao ano 

(%) 

Crédito Rotativo 15,99 492,98 0,38 0,1230 525,04 

Compras Parceladas c/ juros 0,90 11,35 0,38 0,1230 16,56 

Saque à Vista 19,99 790,71 0,38 0,1230 835,36 

Parcelamento da Fatura 7,43 136,32 0,38 0,1230 211,35 

SuperCrédito 4,50 69,58 0,38 0,1230 74,68 

Para o parcelamento o cálculo é realizado com base no plano com menor quantidade de parcelas e no valor do limite total 
disponível para a respectiva operação, informados nesta fatura. 
Para o Saque à Vista, se disponível, o cálculo é realizado com base no valor do limite total disponível, informado nesta fatura. 
Para o Crédito Rotativo (Pagamento Parcial) o cálculo é realizado com base na diferença entre o valor total desta fatura e o 
valor do Pagamento Mínimo, informados nesta fatura. 



 

Atividade: Calcule o valor dos juros nas opções de parcelamentos e compare 

com o valor total da fatura; calcule os dois por cento (2%) referentes à multa pelo 

atraso, e depois o juro referente a um mês de atraso. 

 

Explicar que quando o atraso for de apenas um dia, dividir o valor por trinta, já 

que a empresa de crédito em questão utiliza juros simples para este tipo de 

ocorrência - atrasos de menos de um mês - devido ao fato de que em períodos 

menores que um mês, os juros simples são maiores que os juros compostos. A 

multa é constante, pois independente dos dias de atraso, caso não seja pago o valor 

mínimo de uma fatura, será acrescido ao valor da fatura do próximo mês dois por 

cento (2%) do valor total da fatura atrasada. 

 

FATURA 2 (correntista, empresa pública) 

 

 “Temos os seguintes dados; 

Valor da fatura em Outubro: R$ 1 060,00 

Vencimento: 05/10 

Pagamento mínimo: R$ 159,00” 

 

Atenção: 
– Em caso de pagamento inferior ao valor total, o cliente deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, 
incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago. 
– Caso seja efetuado exatamente o pagamento mínimo, na próxima fatura poderão ser cobrados encargos financeiros de, no 
máximo, R$ 54,24. Consulte o CET no quadro Custo Efetivo Total desta fatura, item Crédito Rotativo/Saques. 

 

Instrução para parcelamento desta fatura 

 

Para parcelar esta fatura em 12 vezes (1 entrada + 11 parcelas), pague até o 

vencimento, de uma só vez, o valor exato de R$110,59 (CET 64,40 % a.a.) 

 

– Encargos Financeiros 

 1 2 

Crédito Rotativo 5,02 6,02 

Crédito Parcelado 4,15 4,26 

Juros de atraso 5,70 6,02 

Multa por atraso 2,00 2,00 

1- Para o período - % ao mês 
2- Máximos para o próximo período - % ao mês 



 

 

Custo Efetivo Total (CET)  

Serviços Taxas ao 

Mês (%) 

Taxas ao 

Ano (%) 

IOF 

Adicional 

(%) 

IOF 

Diário 

(%) 

CET ao ano (%)
2 

Crédito  

Rotativo/Saques
1 

 

5,02 

 

79,99 

 

0,38 

 

0,0041 

 

84,45 

Parcelado  

administradora
3 

 

4,15 

 

62,89 

 

0,38 

 

0,0041 

 

64,73 

Pagamento  

de Contas  

(parcelado)
3,4 

 

4,15 

 

62,89 

 

0,38 

 

0,0041 

 

64,73 

1- Taxas vigente, sujeito a alterações para o próximo período. 
2- Resultado da incidência da Taxa ao ano, IOF Adicional e IOF Diário projetado para o período de um ano. 
3- Taxas de juros sujeitas a alterações. Em caso de dúvidas, consulte a Central de Atendimento *****. 
4- Os serviços não estão disponíveis para clientes não-correntistas. 
Obs.: Tarifa de Saque: R$ 6,50 por evento. Tarifa de Pagamento de Contas: R$ 1,50 por evento 

 

 

Atividade: Calcule o valor dos juros na opção de parcelamento e compare com o 

valor total da fatura; calcule os dois por cento (2%) referentes à multa pelo atraso, e 

depois o juro referente a um mês de atraso. 

 

Aproveitando as situações propostas, iniciarei uma conversa com os alunos 

sobre alguns “boatos” que surgem informando que quando atrasamos uma fatura, 

não devemos pagar o valor mínimo, e sim economizar para pagar o total da fatura 

no próximo mês. Caso não possa pagar esse valor total da fatura, é aconselhável 

que o cliente quite o máximo possível o quanto antes, para que gere menos juros na 

próxima fatura, pois os juros cobrados em cartões de crédito são muito altos.  

 

Outra situação comum para que haja um melhor entendimento: 

 

“Imagine um cliente de cartão de crédito que possui um limite de compras no 

valor de R$ 1 000,00. Certo mês, este cliente realiza várias compras pagando com o 

cartão de crédito, de modo que atinja os R$ 1 000,00 que havia disponível para 

compras, ou seja, não há mais limites para compras neste cartão de crédito. No final 

do mês, o cliente recebe a fatura deste cartão no valor de R$ 1 000,00, porém, não 

possui todo esse dinheiro e deseja pagar somente parte desta dívida.  Perguntarei 

se os alunos concordam que, quanto maior for o pagamento que ele efetuar, menor 

vai ser o valor dos juros no próximo mês? Correto? O cliente sabendo disso, paga 



R$ 800,00; ficando devendo R$ 200,00 para o próximo mês. Porém, agora o cliente 

possui limites para realizar compras novamente, no valor de R$ 800,00, que foi a 

parte que ele quitou. Por já estar devendo para o próximo mês, o cliente deverá se 

planejar e não gastar muito, pois a prioridade deverá ser o pagamento do valor 

atrasado.” 

 

Com certeza, outras novas situações serão colocadas pelos alunos, e ao 

longo da conversa, aos poucos irão entender por que muitas pessoas se endividam 

utilizando cartão de crédito e caso o cliente não pague nem o valor mínimo da fatura, 

com certeza irá continuar sem limite para compras durante o mês e não poderá 

realizar compras utilizando o cartão de crédito. Assim, não aumentará sua dívida, 

porém, pagará um valor de juros e multas que não seriam necessários, visto que 

com um bom planejamento poderia quitar o restante da dívida no próximo mês. 

Essa conversa será interessante e esclarecedora para os alunos e o melhor 

de tudo, adquirirão um conhecimento que poderá ser útil em situações futuras. 

Certamente, ao se depararem com situação semelhante futuramente, os alunos irão 

pensar e repensar sobre as opções disponíveis, de modo que façam a melhor 

escolha para a situação. 

Finalizarei a atividade, pedindo aos alunos que retornem à folha que 

começaram a responder no início da atividade e façam um depoimento sobre suas 

novas impressões a respeito do uso do cartão de crédito. 

 

 

4.9 ATIVIDADE 9: Questionário Final  

Para finalizar o Projeto, aplicarei algumas perguntas para que os alunos 

opinem sobre as atividades realizadas.  

 

QUESTIONÁRIO FINAL 

 

1 ) Qual a sua idade? ................... anos 

2 ) Qual seu sexo?  (     ) Masculino  (     ) Feminino 

3) Você trabalha? 

(     ) sim    (     ) não 



4) Nestas atividades, foi possível perceber a relação da Matemática com a 

realidade? 

(     ) sim    (     ) não 

5) Em qual situação você acha que os conhecimentos obtidos nas atividades podem 

ser úteis para você? 

 

6) A sua motivação para estudar Matemática durante a realização das atividades: 

(     ) aumentou   (     ) diminuiu  (     ) não se modificou 

7) “Estas atividades se apresentam como uma forma diferente de aprender 

Matemática.” 

(     ) concordo   (     ) não concordo 

8) Você teve dificuldade em quais partes das atividades? 

 

9) Qual das atividades você mais gostou de fazer? 

(     ) Porcentagem     (     ) Juros Simples e Compostos    

(     ) Juros do Cartão de Crédito 

10) Quais os pontos positivos que você encontrou na atividade? 

 

11) Em relação ao seu conhecimento, Você considera que aprendeu com as 

atividades, seu conhecimento não se alterou ou aprendeu em partes? Explique: 

 

12) Qual a sua opinião sobre o ensino de Matemática Financeira na escola? 

 

13) Qual o seu nível de interesse em relação às atividades de Matemática 

Financeira? 

 

14) O que você considera importante aprender na escola? 

 

15) Sobre o seu interesse pela Matemática, quais conteúdos você considera 

importante? Por quê? 

 

16) Educação Financeira, vem de casa ou deveria ser mais ensinada na escola? De 

que forma? 

 



 5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANJOS, Lucas Marcelino dos. O uso de Modelagem Matemática no ensino de 
Matemática Financeira com alunos no Ensino Médio. 2012. 57 f. TCC 
(Graduação) - Curso de Matemática, Departamento de Matemática Pura e Aplicada, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012. Disponível em: 
<www.lume.ufrgs.br ›>. Acesso em: 2 jun. 2013. 
 
 
BIEMBENGUT, Maria Salett; HEIN, Nelson. Modelagem matemática no ensino. 
São Paulo: Contexto, 2000. 
 
 
BRASIL. Leis, Decretos, etc. Leis Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei 
nº 9394/96. Brasília, MEC, 1996. 
 
 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares 
nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais / Secretaria de 
Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997. 126p.  
 
 
D’AMBRÓSIO, Ubiratan. Educação Matemática: da Teoria à Prática. Campinas: 
Papirus, 2007. 

 

IEZZI, Gelson et al. Matemática: ciência e aplicações. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 
2010. 304 p. 1 v. (Ensino médio). 

 

 

KERN, Denise Teresinha Brandão. UMA REFLEXÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DE 

INCLUSÃO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA ESCOLA PÚBLICA. 2009. 199 f. 

Dissertação (Mestrado) - Curso de Ensino de Ciências Exatas, Departamento de 

Ciências Exatas, Centro Universit rio Univates,  ajeado, 200 . Disponível em: 

<https://www.univates.br/bdu/handle/10737/87 >. Acesso em: 2 jun. 2013. 

 

 
PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação. Diretrizes Curriculares da 
Educação Básica do Estado do Paraná – Matemática. Curitiba: SEED, 2008. 
 
 
SANTOS, Pablo Giordano Giraldi dos. ANÁLISE DO CONHECIMENTO 
FINANCEIRO DOS ALUNOS DE ENSINO MÉDIO. 2011. 87 f. TCC (Graduação) - 
Curso de Administração, Departamento de Ciências Administrativas, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. Disponível em: 
<http://biblioteca.ea.ufrgs.br/index.asp/>. Acesso em: 2 jun. 2013. 



 
 
SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez. Matemática: ensino médio. 6. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010. 352 p. 3 v. 

 


