
 PLANO DE AULA 

Curso:  Finanças Turno: Manhã  Ano letivo: 2023 

Disciplina: Fundamentos de Finanças Públicas   Professor: Fernando Galvão Carga horária: 40 hs 
 

Competências Habilidades 
Habilidades específicas dos 

itinerários de formação 
técnica profissional 

Integração entre as 
áreas e/ou 

componentes 
Data Objetivos de aprendizagem Objeto de conhecimento 

 

2. Exercitar a 

curiosidade 

intelectual e recorrer 

à abordagem própria 

das ciências, 

incluindo a 

investigação, a 

reflexão, a análise 

crítica, a imaginação 

e a criatividade, para 

investigar causas, 

elaborar e testar 

hipóteses, formular 

e resolver 

problemas e criar 

soluções (inclusive 

tecnológicas) com 

base nos 

conhecimentos das 

diferentes áreas. 

 

EM13LGG101 
Compreender 
e analisar 
processos de 
produção e 
circulação de 
discursos, nas 
diferentes 
linguagens, 
para fazer 
escolhas 
fundamentadas 
em função de 
interesses 
pessoais e 
coletivos. 

 
EM1MAT103 
Interpretar e 
compreender 
textos 
científicos ou 
divulgados 
pelas mídias, 
que empregam 
unidades de 
medida de 
diferentes 
grandezas e  
as conversões 
possíveis entre 
elas, adotadas 
ou não pelo 
Sistema 
Internacional(S
I), como as de 

EMIFFTP01 
Investigar, analisar e 
resolver problemas do 
cotidiano pessoal, da 
escola e do trabalho, 
considerando dados e 
informações disponíveis 
em diferentes mídias, 
planejando, 
desenvolvendo e 
avaliando as atividades 
realizadas, 
compreendendo a 
proposição de soluções 
para o problema 
identificado, a descrição 
de proposições lógicas 
por meio de fluxogramas, 
a aplicação de variáveis e 
constantes, a aplicação 
de operadores lógicos, de 
operadores aritméticos, 
de laços de repetição, de 
decisão e de condição. 
 
EMIFFTP02 
Levantar e testar 
hipóteses para resolver 
problemas do cotidiano 
pessoal, da escola e do 
trabalho, utilizando 
procedimentos e 
linguagens adequados à 
investigação científica. 

O estudante ao 

concluir o seu curso 

pode enveredar 

tanto pela gestão 

pública, como pela 

gestão privada e 

pelo 

empreendedorismo, 

mesmo assim é de 

vital importância que 

ele esse profissional 

tenha 

conhecimentos 

sobre as finanças 

públicas, tanto como 

consumidor como 

possível fornecedor 

de serviço, nesse 

contexto a disciplina 

propõe reflexos 

sobre essa dinâmica 

de trabalho nas 

diferentes esferas 

do mercado.  

 

 

13/02 

(2h aula) 

 

 Identificar no 
orçamento 
público as 
diretrizes de 
governo; 

 Prioridades de 
Governo e 
alinhamento com 
despesas; 

 

20/02 

 

 
FERIADO 

 

FERIADO 

 

 

 

27/02 

(2h aula) 

 

 
 Reconhecer os 

instrumentos de 
controle de 
gastos públicos 

 

 Mecanismos de 
controle efetivos 
para as despesas 
públicas e 
transparência; 

 

06/03 

(2h aula) 

 

 

 Compreender a 
governança 
como método 
de combate à 
corrupção; 

 

 Responsabilidade e 
combate à 
corrupção nas 
finanças públicas; 

 

13/03 

 

 Reconhecer 
ação pública e 
a geração de 

 

 Recursos 
financeiros e gastos 
com eficiência; 
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armazenament
o e velocidade 
de 
transferência 
de dados, 
ligadas aos 
avanços 
tecnológicos 

. 

(2h aula) 

 

resultados para 
sociedade; 

 

20/03 

(2h aula) 

 

 

 Compreender 
uso de PPPs em 
áreas de 
investimentos de 
interesse público; 

 

 Parcerias Público 
Privadas como 
estratégia de 
investimentos; 

 

27/03 

(2h aula) 

 

 

 Conhecer os 
princípios da 
OCDE e suas 
influências sobre 
a gestão pública; 

 

 Brasil e as boas 
práticas de acordo 
com OCDE 
(Organização para 
a Cooperação e o 
Desenvolvimento 
Econômico); 

 

03/04 

(2h aula) 

 

 

 Combinar os 
diversos 
conteúdos 
trabalhados em 
aulas anteriores 
para fechamento 
da disciplina; 

 

 Revisão de 
conteúdo; 

 

CARGA HORÁRIA DO PLANO: 14h 

Metodologia 

 A disciplina será regida pela dialogicidade e prática com recurso áudio visual. 



 PLANO DE AULA 

Curso:  Finanças Turno: Manhã  Ano letivo: 2023 

Disciplina: Fundamentos de Finanças Públicas   Professor: Fernando Galvão Carga horária: 40 hs 
 

Competências Habilidades 
Habilidades específicas dos 

itinerários de formação 
técnica profissional 

Integração entre as 
áreas e/ou 

componentes 
Data Objetivos de aprendizagem Objeto de conhecimento 

 

 Proposta e correção de exercícios de classe e /ou para casa. 

 Usará a plataforma virtual como ambiente para construção da inteligência coletiva, onde os alunos, professores de estúdio e professores presenciais 

trocarão opiniões e solucionarão dúvidas a respeito da disciplina, enaltecendo assim o conhecimento coletivo 

Material de Apoio 

● Lousa interativa touch screen; 

● Livros; 

● Slides; 
● Vídeos; 

● Chroma key; 

● Alpha. 
 

Estratégia de Avaliação  

Conforme PORTARIA SEDUC-SUEB Nº 01 DE 28 DE JANEIRO DE 2019 
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