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REQUERIMENTO Nº 108/2014
“Aulas de Matemática Financeira no Ensino Fundamental II”

O vereador é um importante agente político do município, pois deve representar os
interesses legítimos do povo, fazendo a mediação entre as suas necessidades e o poder
executivo, auxiliado pelos diretores de secretarias. Assim sendo, requeiro à Mesa, após ouvir
o Plenário, que o Senhor Edson Medeiros de Souza, Diretor da Secretaria Municipal de
Educação, informe qual a possibilidade de introduzir Aulas de Matemática Financeira no
Ensino Fundamental II?
Justificativa

A matemática financeira é algo fundamental para a formação crítica de nossos jovens,
pois contribui para que os mesmos possam fazer bom uso do dinheiro e, enfim, de seus
recursos financeiros. Portanto, é uma ferramenta fundamental para o exercício da cidadania,
uma vez que os jovens poderão planejar melhor seus gastos e investimentos.
Nos últimos anos a cultura de consumo tem aumentado significativamente em nosso
país, trazendo para muitas famílias o endividamento e o comprometimento de planos mais
nobres para o futuro. Assim sendo, a educação matemática crítica poderá auxiliar nossos
jovens e suas famílias a construírem uma nova relação com suas finanças, tornando uma
prática mais sistemática o planejamento financeiro dentro de nossas famílias.
Dentro dessa perspectiva, percebendo a ação concreta de muitos sistemas públicos de
ensino nesta direção, sugiro que a matemática financeira seja efetivamente introduzida nas
escolas municipais, pois casada com aulas de empreendedorismo, nossos jovens poderão
construir um futuro mais promissor.
As aulas de matemática financeira podem ser introduzidas dentro dos conteúdos de
matemática, ou ainda, de forma transversal.
Pelas razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento.
Plenário vereador João Caltabiano, 10 de novembro de 2014.
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