
 
 

Atividades Complementares - 2020 
Syllabus  

 
Nome da Atividade: Clube de Investimento do Colégio Bandeirantes – Módulo I 
 
Série: 1.a, 2.a e 3.a séries Ensino Médio. 
 
Carga horária e frequência: encontros quinzenais, com duas horas-aula de duração. 
  
Duração: Semestral – 1.o semestre. 
 
Docente(s) responsável(eis): Franco Alves Lavacchini Ramunno. 
 
Objetivos: 

 Promover o aprendizado de noções básicas sobre o funcionamento do mercado financeiro e 
como investir. 

 Desenvolver conhecimentos práticos que ajudem os alunos na sua vida financeira futura. 
 Simular a rotina presente na B3 quanto ao processo de análise de mercados e cenários 

macroeconômicos para definição dos melhores tipos de investimentos. 
 Desenvolver habilidades como análise de situações sob pressão, comunicação, controle 

emocional. 
 
Ementa: 

Agentes de mercado financeiro. Princípios de finanças. Conceito de tempo-valor do dinheiro. Custo 
de capital. Influência de fatores macroeconômicos na Bolsa. Inflação, taxa de juros, variação cambial, 
preço de commodities. Renda fixa: debêntures, LCA, LCI e CDB. Renda variável: ações e IPO. 
  



 
 
 
Descrição da atividade: 

O Módulo I do Clube de Investimento do Colégio Bandeirantes consistirá em uma atividade 
direcionada para a introdução de conceitos relacionados ao mercado financeiro e aos diferentes 
tipos de investimento. O módulo I do Clube de Investimento consistirá de encontros quinzenais a 
partir de 19/03/2019, tendo como principais funções introduzir e desenvolver conceitos relacionados 
ao mercado financeiro, simular a rotina presente na B3 quanto ao processo de análise de mercados 
e cenários macroeconômicos para definição dos melhores tipos de investimentos. Os encontros 
serão ministrados e organizados pelos membros sêniores do Clube, tendo duração de duas horas-
aulas. No fim de cada aula, serão passadas breves lições de casa, como a leitura de artigos que 
aprofundem o conteúdo trabalhado no dia ou que expliquem os termos necessários para a 
compreensão da aula seguinte, além da exploração de plataformas virtuais de simulação da Bolsa de 
Valores. 
 
Critérios de Validação: 

Método: 
Frequência nos encontros e realização das atividades de casa. 
Critério: 
Frequência mínima de 75%. 
Para análise das atividades de casa, os membros sêniores avaliarão a participação individual dos 
alunos, levando em consideração a contribuição do aluno durante as discussões de tópicos teóricos 
e o engajamento do aluno nos estudos 


