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DISCIPLINA ELETIVA
TÍTULO
ECONOMIA DOMÉSTICA
DISCIPLINAS
Geografia
Introdução a Contabilidade
PROFESSORES
Leanilde Nascimento e Silva
Patrícia Dergos Queiroz
QUANTIDADE DE ALUNOS
40
JUSTIFICATIVA
Um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) de
2015 mostra que mais da metade dos jovens brasileiros de 15 anos não tem conhecimentos
básicos sobre como lidar com dinheiro cotidianamente. De 15 países analisados, o Brasil fica em
último lugar.
Os jovens brasileiros chegam à fase adulta com grande risco de ficar inadimplentes.
Segundo especialistas, quebrar esse ciclo é possível, e uma das estratégias é trabalhar a
educação financeira em escolas, para que o hábito de cuidar do próprio dinheiro seja incorporado
pelo resto da vida.
Dada a necessidade de controle das finanças pessoais devido ao endividamento por falta de
conhecimento sobre educação financeira, esta disciplina visa contribuir para o conhecimento da
economia doméstica, melhorar a estabilidade econômica e mudança de hábitos levando o aluno a um
mofo de vida mais sustentável
OBJETIVOS
Estudar o valor do dinheiro ao longo do tempo. A concentração de renda no Brasil, o aumento da pobreza
e do desemprego, o endividamento de grande parte da família Brasileira . Faremos análises e
comparações dos vários fluxos de entrada e saída de caixa, verificados nas famílias dos alunos,
elaborando um orçamento familiar que auxilie a redução do consumo , a inadimplência e a criação de
reserva financeira .
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS
1 – Conhecimento
2 – Pensamento Científico, Crítico e Criativo
3 – Trabalho e Projeto de Vida
4 – Argumentação
5– Responsabilidade e Cidadania
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Trabalho e consumo
Renda Per Capita
Sustentabilidade
Meio ambiente e Consumo
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Valor do dinheiro no tempo
Receitas e despesas
Intermediário financeiro
Cartão de crédito e cheque especial
Planilhas eletrônicas

METODOLOGIA

Aulas expositivas
Aulas no laboratório de informática

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS
Quadro
Pincel
Computador
Vídeos
PROPOSTA PARA A CULMINÂNCIA
Uma feira de oportunidade de novos negócios pra ganhar dinheiro
AVALIAÇÃO

Participação e envolvimento
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