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APRESENTAÇÃO

  Olá! Esta cartilha tem como objetivos trabalhar a 
educação financeira na escola e mostrar como o uso 
de ferramentas e planilhas é necessário para ajudar 
a melhorar a forma de planejar despesas pessoais e 
familiares.

  Queremos que aprendam a desenvolver o seu 
planejamento financeiro, conhecendo elementos que 
podem o ajudar a criar seu orçamento pessoal, organizar 
as finanças e aprender a poupar dinheiro.

  Lembre-se de que a dedicação e compromisso na 
leitura destes conteúdos são cruciais para que consiga 
melhorar sua organização financeira pessoal e familiar. 

Bons estudos!!
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1 EDUCAÇÃO FINANCEIRA

  Antes de iniciamos o aprendizado sobre ferramentas e planilhas 
para trabalhar o controle das finanças, é preciso compreender o 
conceito de educação financeira a fim de que possa ser explorada 
no âmbito escolar e preparar os alunos para o futuro. 

  É por meio dela que se conhece melhor o universo financeiro, 
bem como pode favorecer o processo de tomada de decisões em 
relação às finanças pessoais e fortalecer o comanda do indivíduo 
com sua própria vida (CONEF, 2013).

  Lembre-se de que trabalhar a educação financeira não envolve 
apenas aprender a economizar dinheiro ou cortar gastos, mas, 
também, melhorar a qualidade de vida ao pensar nas perspectivas 
futuras.

  É preciso, ainda, pensar que aprender sobre educação financeira 
é formar um novo conhecimento e aprender a se planejar para 
eventuais imprevistos que possam acontecer, pois um controle das 
finanças também permite-lhe poupar para pensar nos planos ou 
desejos futuros. 
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Fonte: https://seucreditodigital.com.br/spc-brasil-semana-nacional-

de-educacao-financeira/ 

  Além disso, é importante compreender sobre a educação 
financeira para que os indivíduos não adquiram dívidas, ou seja, não 
fiquem endividados por falta de planejamento das suas finanças 
(BUAES; COMERLATO; DOLL, 2015). 

  Por isso, é preciso trabalhar na escola para orientar e informar os 
indivíduos a fim de aprendam como devem cuidar do seu dinheiro, 
como devem se planejar, ou seja, é necessário trabalhar com o 
equilíbrio e controle das despesas. 

  Assim, nos próximos assuntos vocês verão alguns passos para 
compreender e trabalhar a educação financeira com sua família. 
É importante lembrar que não é apenas cuidar da economia das 
finanças, mas, também, buscar melhorar a qualidade de vida por 
meio do controle financeiro. 

https://seucreditodigital.com.br/spc-brasil-semana-nacional-de-educacao-financeira/
https://seucreditodigital.com.br/spc-brasil-semana-nacional-de-educacao-financeira/
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2 RELAÇÃO COM O DINHEIRO

  Você já parou para pensar como é difícil administrar o seu 
dinheiro ou seus pais organizarem as despesas da sua família? 
Imagine como seria cuidar do seu dinheiro sem saber se planejar e 
sem organizar suas despesas (gastos) e receitas (ganhos). 

  Por isso, é preciso ter uma boa relação com o dinheiro para não 
passar por dificuldades financeiras ou não pagar suas despesas 
corretamente. Cuidar do dinheiro não é uma tarefa fácil, logo requer 
planejamento e organização.

  Primeiro deve vir o planejamento para você saber separar o 
que são despesas, ou seja, o que gastou durante o dia, semana 
ou mês, por exemplo; e quais são suas receitas, ou seja, o que 
ganhou durante o mês que possa permitir pagar suas despesas ou 
dívidas. Essa parte permite que você visualize se gastou mais do 
que ganhou. 

Fonte: https://blog.sofisadireto.com.br/orcamento-familiar-o-passo-passo-para-

o-equilibrio-nas-financas/ 

https://blog.sofisadireto.com.br/orcamento-familiar-o-passo-passo-para-o-equilibrio-nas-financas/
https://blog.sofisadireto.com.br/orcamento-familiar-o-passo-passo-para-o-equilibrio-nas-financas/
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  Depois é hora da organização onde você poderá verificar quais 
gastos são necessários, quais são desnecessários, quais despesas 
são urgentes e quais não são para fazer um controle mensal.

  Observe o exemplo a seguir para entender melhor como usar a 
organização e planejamento no seu dia-a-dia.

  Imagine que você ganha uma mesada de R$ 100,00 por mês 
dos seus pais e gasta, por dia, R$ 4,00 de lanche na escola. Se você 
estuda 20 dias por mês, vai gastar exatamente R$ 80,00 por mês 
de lanche. 

  Então, para trabalhar a organização, você pode criar uma 
planilha com essas informações e destacar despesas e receitas 
como no modelo a seguir:

PLANILHA
Receitas Despesas Lucro

R$ 100,00 R$ 80,00 R$ 20,00

  Lembre-se de que o lucro será a diminuição do valor das receitas 
com as despesas. Siga as informações abaixo para preencher sua 
planilha corretamente:

RECEITAS: É O QUE VOCÊ GANHA

DESPESAS: É O QUE VOCÊ GASTA

LUCRO: RECEITAS - DESPESAS

  Após esse planejamento, você irá organizar se seus gastos foram 
necessários e se obteve lucro ao longo do mês. Caso não tenha 
obtido lucro, ou seja, se não sobrou dinheiro depois que diminuiu 
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receitas com despesas, verifique o que você fez de errado para 
organizar suas próximas ações e se planejar melhor. 

A cada módulo você terá um desafio para que aos poucos se 
planeje melhor quanto ao uso do dinheiro. Vamos ao desafio 1. 

Dicas para controle do dinheiro:

Cuidado com investimentos arriscados; 

Anote o que compra e quanto gastou;

Evite gastos desnecessários;

Controle suas despesas. 

DESAFIO 1

Vamos trabalhar seu controle sema-
nal.

Durante esse mês você irá anotar 
tudo que gastar, todas as compras e 
gastos do mês.

Que comecem os desafios!!
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3 ORÇAMENTO PESSOAL E FAMILIAR

  O orçamento permite planejar as despesas e receitas num 
determinado período de tempo e possibilita realizar o controle das 
finanças pessoais e da família.

  É importante verificar, ao realizar o seu orçamento, se suas 
despesas foram maiores que suas receitas para ter um melhor 
controle financeiro. Caso suas despesas sejam maiores que as 
receitas, isso mostrará que está cometendo alguns erros no seu 
planejamento.

  É preciso deixar uma sobra para cobrir despesas inesperadas, 
por exemplo, caso fique doente e precise pagar uma consulta 
médica, você não precisará parcelar a consulta, pois conseguirá 
pagar o valor com a sobra guardada da receita que ganhou no mês.

  Lembre-se de que gastar mais do que ganha é um erro que pode 
custar o aumento de dívidas e problemas financeiros, por exemplo, 
dificuldade de pagar as contas.

  Por isso, para ajudar a criar seu orçamento, é necessário que 
divida seus gastos pessoais e os da família. Por exemplo, gastos da 
família: gastos com aluguel, água, energia, saúde, alimentação, etc.; 
gastos pessoais: vestuário, academia, faculdade, transporte, etc. 

  Esses são alguns gastos que você pode colocar na sua planilha 
lembrando que cada pessoa pode ter mais gastos que esses 
e, também, podem existir outros inesperados que podem ser 
adicionados à planilha. 
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  Após fazer o levantamento dos principais gastos, você fará um 
registro dos valores que poderão ser gastos durante o próximo mês 
para, assim, ter uma margem das despesas que terá que pagar 
durante o período.

  É preciso realizar esse controle, ou seja, fazer anotações de 
todas as despesas e receitas visando comparar os gastos de cada 
mês e o que pode ser ajustado para evitar despesas desnecessárias 
e se preparar para despesas planejadas, por exemplo, a compra de 
um carro novo pela família.

Fonte: https://br.freepik.com/fotos-premium/familia-feliz-comprando-novo-

carro-preto-confortavel-no-salao-do-automovel_6351564.htm 

  Ainda, no orçamento, você pode dividir suas despesas e receitas 
de acordo com alguns critérios, por exemplo, pagamentos urgentes, 
receita eventual (aquela que pode ocorrer eventualmente no ano, 
não é uma receita fixa, como o salário).

Dicas para criar um orçamento:

Crie uma planilha com suas despe-
sas e receitas; 

Verifique quais são seus pagamen-
tos urgentes;

Controle seus gastos mensais.

https://br.freepik.com/fotos-premium/familia-feliz-comprando-novo-carro-preto-confortavel-no-salao-do-automovel_6351564.htm
https://br.freepik.com/fotos-premium/familia-feliz-comprando-novo-carro-preto-confortavel-no-salao-do-automovel_6351564.htm
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  Após fazer o levantamento dos principais gastos, você fará um 
registro dos valores que poderão ser gastos durante o próximo mês 
para, assim, ter uma margem das despesas que terá que pagar 
durante o período.

  É preciso realizar esse controle, ou seja, fazer anotações de 
todas as despesas e receitas visando comparar os gastos de cada 
mês e o que pode ser ajustado para evitar despesas desnecessárias 
e se preparar para despesas planejadas, por exemplo, a compra de 
um carro novo pela família.

Fonte: https://br.freepik.com/fotos-premium/familia-feliz-comprando-novo-

carro-preto-confortavel-no-salao-do-automovel_6351564.htm 

  Ainda, no orçamento, você pode dividir suas despesas e receitas 
de acordo com alguns critérios, por exemplo, pagamentos urgentes, 
receita eventual (aquela que pode ocorrer eventualmente no ano, 
não é uma receita fixa, como o salário).

Dicas para criar um orçamento:

Crie uma planilha com suas despe-
sas e receitas; 

Verifique quais são seus pagamen-
tos urgentes;

Controle seus gastos mensais.
  

  

  Evite se preocupar com possíveis faltas de itens ao criar seu 
orçamento, pois você pode aperfeiçoá-lo ao longo dos meses e 
ver quais itens são necessários adicionar, seja na receita ou nas 
despesas. Um exemplo são o item hora extra, bônus ou 13º terceiro 
que não vão precisar está todos meses presentes na sua planilha.

  Cuidado com excesso de informações em sua planilha! Deve ser 
clara para que seu orçamento seja bem desenvolvido e tenha fácil 
interpretação. 

  Como sugestão, segue um exemplo de planilha abaixo, que 
facilitará o controle do seu orçamente pessoal ou familiar. Este pode 
ser produzido numa planilha eletrônica ou também desenvolvido no 
caderno ou bloco de novas. 

https://br.freepik.com/fotos-premium/familia-feliz-comprando-novo-carro-preto-confortavel-no-salao-do-automovel_6351564.htm
https://br.freepik.com/fotos-premium/familia-feliz-comprando-novo-carro-preto-confortavel-no-salao-do-automovel_6351564.htm
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ORÇAMENTO PESSOAL OU 

FAMILIAR - Exemplo
JANEIRO - 2020

RECEITAS
Orçado Realizado Total

Salário
13º Salário
Férias
Horas Extras
Bônus
Outra receita Extra
TOTAL

DESPESAS
Orçado Realizado Total

Aluguel 
Condomínio
Supermercado
Luz
Gás
Celular
TV a Cabo
Prestação do Carro
Gasolina
Uber/Táxi
Mesada
Academia
Diarista
TOTAL 

  Ao desenvolver essa planilha, você poderá verificar se está 
com alguma dificuldade no fechamento de suas contas no mês e 
identificar o porquê desse problema. Às vezes, esse problema não 



15

é por falta de dinheiro, mas sim por falta de planejamento das 
finanças mensais, o que faz ter mais despesas do que receitas. 

  Procure utilizar a planilha para reorganizar suas finanças e 
utilizar suas receitas de uma forma que sobre dinheiro e não falte. 
Controle seus gastos e aprenda a anotar tudo no seu orçamento. 

  Agora, vamos realizar o desafio 2 para você praticar o que 
aprendeu neste capítulo. 

4 ORGANIZANDO AS DESPESAS

  As despesas são gastos que você realiza ao longo de um período. 
Há as fixas existentes    todos os meses como, por exemplo, aluguel, 
luz, energia; e existem as despesas variáveis, que podem não surgir 
todos os meses como as despesas relacionadas a consulta ao 

DESAFIO 2

Vamos trabalhar seu orçamento fa-
miliar.

Crie uma planilha destacando recei-
tas e despesas pessoais.

Que comece o desafio!!
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médico, veterinário e gastos com vestuário.

  Porém, antes de destacar como você pode organizar suas 
despesas, vamos entender sobre a importância do controle 
financeiro! Lembre-se de que é através do controle das suas finanças 
que conseguirá organizar suas despesas.

  É importante entender que mesmo quem ganha muito bem, 
muitas vezes, também, apresenta problemas financeiros. Por isso, 
gastar mais do que ganha, pode trazer sérios prejuízos nas finanças, 
além de dívidas, preocupações.

  Um exemplo, que podemos citar sobre esses gastos em 
excesso, é quando existem promoções e as pessoas compram 
excessivamente objetos ou roupas que necessariamente não irão 
precisar e acumulam dívidas, isso sem necessidade.

Fonte: http://difusora890.com.br/publico-de-253-mil-pessoas-
compras-e-festa-marcam-29a-expobento-e-16a-fenavinho/
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Para existir controle dessas compras, é preciso haver um 
controle das despesas, por isso você deve criar metas mensais e 
anotar todas as despesas que teve durante todo o mês para, assim, 
visualizar quais são suas prioridades e os gastos que podem ocorrer 
depois.

Por isso, evite fazer dívidas e controle seus gastos. Existem 
pessoas que ganham pouco, mas tem um bom controle de suas 
despesas, o que as faz conseguirem poupar e realizar objetivos 
pessoais como a compra de uma casa ou carro, por exemplo. 

Dicas para organizar as despesas:

Crie um controle das suas despesas; 

Pesquise preços e promoções antes 
de realizar as compras;

Anote todas as contas que irá pagar;

Guarde os recibos de pagamento. 

  Além de anotar suas despesas e criar metas mensais, você 
deve guardar os recibos de pagamento para verificar as despesas 
variáveis que ainda possui. Lembre-se de antes de realizar compras, 
pesquisar os preços e a forma de pagamento para, assim, não 
acumular excesso de despesas.
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  As anotações das despesas podem ser feitas tanto num caderno, 
como numa planilha digital. Lembre-se apenas de sempre colocar 
todos os gastos que realizou durante o mês na sua planilha. 

  A organização das despesas só ocorre efetivamente se houver 
controle de todos os gastos e você consiga separar o que são suas 
despesas fixas variáveis. Por exemplo, você pode criar uma pequena 
planilha para separar despesas fixas de variáveis colocando os 
valores que gastou em cada compra ou conta que surgiu para, 
assim, organizar melhor seus gastos.

  É preciso colocar todas as despesas, então verifique todas as 
contas a pagar e as contas que contraiu no mês. Essa planilha pode 
ser feita, também, num bloco de anotações. 

DESPESAS - Exemplo JANEIRO - 2020
Despesas fixas Valor Despesas Variáveis Valor
Luz R$ 75,00 Roupas R$ 150,00
Energia R$ 100,00 Bolsa R$ 160,00
TOTAL R$ 175,00 TOTAL R$ 310,00 

Ao analisar a planilha ilustrativa acima, percebe-se que as 
despesas variáveis obtiveram um maior valor em comparação às 
fixas mostrando como um controle e a construção de uma planilha 
podem contribuir para uma melhor organização das despesas.

Dessa forma, analisando essa planilha, você percebe que, nos 
próximos meses, deverá haver uma maior atenção nas despesas 
variáveis para não ocorrer o que aconteceu nesse exemplo, ou seja, 
as despesas variáveis ultrapassaram o valor das despesas fixas.

Então, cuide dos seus gastos e evite realizar compras 
desnecessárias! O segredo está na organização e planejamento dos 
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seus gastos ao longo do mês.  

Agora, vamos ao desafio para você praticar o que aprendeu no 
Capítulo 3. 

5 ADMINISTRAÇÃO DAS DÍVIDAS

  A busca pelo controle financeiro, também, requer a administração 
das dívidas existentes. Entende-se que dívida é o que se deve, ou seja, 
todas as compras, que você efetivou num período e ainda não realizou 
o pagamento, são consideradas dívidas contraídas durante o mês.

  Imagine que você comprou um guarda-roupa no valor de 

DESAFIO 3

Vamos trabalhar a análise das suas 
despesas.

Depois de criar uma planilha no de-
safio 2, agora você criará metas para 
reduzir as despesas que destacou 
na planilha. 

Que comece o desafio!!
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R$600,00 e dividiu essa compra no cartão em 4 parcelas de 
R$150,00, essas parcelas durarão por 4 meses.

  Lembre-se de que essa dívida permanecerá durante esses 4 
meses, por isso é necessário ter cuidado com as próximas compras 
a serem realizadas e parceladas, pois pode ocorrer o acúmulo de 
dívidas que ocasionaram problemas financeiros. 

  Por outro lado, se houver o controle das finanças, você poderá 
pagar com tranquilidade as dívidas sem acumulá-las, além de poder 
guardar dinheiro para outros projetos. 

  Por isso, quem planeja realiza compras com maior atenção à 
necessidade. É preciso estar atento às compras que realizar e pesar 
na balança a necessidade ou não de comprar determinado produto 
naquele momento, pois cada compra que você faz pode interferir no 
equilíbrio do seu orçamento pessoal.

Dicas para realizar compras:

Fazer lista de compras;

Evitar comprar por impulso;

Comprar só que for necessário;

Analisar preços dos produtos antes 
de fechar a compra;

Ter atenção com as promoções.
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  É importante você seguir as dicas acima, pois podem facilitar na 
hora de fazer o controle de dívidas ou evitar que aconteçam. Fique 
atento às promoções porque podem ser aliadas para obter produtos 
com baixo custo, porém é necessário pesquisar, pois podem ser 
promoções enganosas.

Fonte: https://blog.contaazul.com/como-fazer-promocao-de-vendas-de-sucesso 

  Cuidado com essas promoções, você quer comprar por impulso 
e sem necessidade e adquirir dívidas que não queria. Aí entra a 
administração das suas contas, faça um controle mensal por meio 
de uma planilha ou por anotações em um caderno.

DÍVIDAS - Exemplo JANEIRO - 2020
Com parcela Valor Sem parcela Valor
Bolsa 2 x R$ 70,00 Blusa R$ 50,00
Guarda-rou-
pa

4 x R$ 150,00 Tênis R$ 100,00

TOTAL R$ 740,00 TOTAL R$ 150,00 

  O exemplo acima mostra como você pode destacar suas dívidas 
separando as compras parceladas e as para serem pagas no mês 
posterior a sua compra. Isso ajuda a identificar o quanto você vem 

https://blog.contaazul.com/como-fazer-promocao-de-vendas-de-sucesso
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devendo para não realizar compras por impulso.

  É preciso entender que mesmo você parcelando suas dívidas 
terão que ser pagas posteriormente, então não pode realizar 
várias compras em excesso se não pagou parte ou tudo que tinha 
comprado anteriormente. 

  Seja consciente e administre com cuidado suas compras e 
contas para obter resultados positivos no final do seu mês, ou seja, 
que sobre dinheiro na sua conta.

  Vamos ao desafio 4 para você praticar a administração de suas 
dívidas. 

DESAFIO 4

Vamos trabalhar a administração das 
dívidas.

Crie uma pequena planilha destacan-
do suas dívidas e o que foi parcelado 
ou não com valores. Depois marque 
as dívidas que requerem mais aten-
ção de vermelho. 

Que comece o desafio!!
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6 POUPANÇA 

  A poupança é uma parcela da sua renda que se não utilizada 
pode ser guardada para utilização no futuro. Além do controle dos 
seus gastos, pode ter a opção de guardar o que sobrou dos seus 
rendimentos mensais numa poupança.

  É importante que você coloque valores que não vão interferir no 
pagamento das suas contas mensais, separe apenas o que sobrou 
para guardar. Poupar é meio de você guardar e economizar para 
possíveis sonhos que deseja realizar no futuro.

  Há pessoas que utilizam a poupança para comprar algo 
que sonham, como por exemplo, um carro, uma casa, pagar as 
mensalidades de um curso numa faculdade, entre outros.

Fonte: https://br.freepik.com/fotos-premium/familia-comprando-uma-

casa_1594045.htm 

  Por isso, fique atento ao que sobrar de dinheiro durante o 
mês para guardar, pense em metas para alcançar durante um 

https://br.freepik.com/fotos-premium/familia-comprando-uma-casa_1594045.htm
https://br.freepik.com/fotos-premium/familia-comprando-uma-casa_1594045.htm
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determinado período, como por exemplo, se deseja compra um 
notebook, coloque uma meta com valores para alcançar num 
período máximo de 4 meses para conseguir o valor e adquirir o 
notebook que deseja. 

  Como sugestão, veja um modelo que representa o desafio dos 
30 dias, nele você tem metas diárias de quanto irá guardar por dia, 
isso tudo durante um mês, após concluído o mês, você terá poupado 
R$ 465,00. Lembre-se de que esse desafio deve ser seguido à risca 
para que dê certo e você consiga o valor desejado. 

  Você pode, também, mudar o valor inicial de depósito no primeiro 
dia, se quiser aumentar seu valor a ser poupado, isso depende de 
cada pessoa e das metas que deseja alcançar para poupar durante 
um ano. 

 DESAFIO DOS 30 DIAS - Exemplo
Dia Depósito Total Dia Depósito Total
1 R$ 1,00 R$ 1,00 16 R$ 16,00 R$ 136,00
2 R$ 2,00 R$ 3,00 17 R$ 17,00 R$ 153,00
3 R$ 3,00 R$ 6,00 18 R$ 18,00 R$ 171,00
4 R$ 4,00 R$ 10,00 19 R$ 19,00 R$ 190,00
5 R$ 5,00 R$ 15,00 20 R$ 20,00 R$ 210,00
6 R$ 6,00 R$ 21,00 21 R$ 21,00 R$ 231,00
7 R$ 7,00 R$ 28,00 22 R$ 22,00 R$ 253,00
8 R$ 8,00 R$ 36,00 23 R$ 23,00 R$ 276,00
9 R$ 9,00 R$ 45,00 24 R$ 24,00 R$ 300

10 R$ 10,00 R$ 55,00 25 R$ 25,00 R$ 325,00
11 R$ 11,00 R$ 66,00 26 R$ 26,00 R$ 351,00
12 R$ 12,00 R$ 78,00 27 R$ 27,00 R$ 378,00
13 R$ 13,00 R$ 91,00 28 R$ 28,00 R$ 406,00
14 R$ 14,00 R$ 105,00 29 R$ 29,00 R$ 435,00
15 R$ 15,00 R$ 120,00 30 R$ 30,00 R$ 465,00
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  Ainda, veja algumas dicas que podem ajudar na hora de pensar 
em poupar dinheiro. 

  

  
Essas dicas mostram que é preciso haver um controle nas suas 

despesas e no uso do seu cartão de crédito, por isso a necessidade 
de criar objetivos e metas para estimulá-lo a ter vontade de poupar 
dinheiro. 

  Que bom! Concluímos o estudo e agora vamos para o último 
desafio para você aprender a poupar e guardar dinheiro. 

Dicas para aprender a poupar:

Registre suas despesas;

Crie prazos para seus objetivos;

Pense em como economizar seu di-
nheiro;

Evite usar seu cartão de crédito.
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DESAFIO 5

Vamos trabalhar poupança e investi-
mento.

Crie metas para poupar por semana, 
desenvolva uma tabela com o desa-
fio dos 30 dias e pratique em casa 
para poupar. 

Que comece o desafio!!
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA DE UM JEITO SIMPLES

Boa tarde queridos alunos, 
como vocês estão?

Estamos bem 

professora

Hoje iremos iniciar um 

novo conteúdo, não está 

na matriz curricular, mas 

é muito importante para 

nossa vida.

Que assunto é 

esse, professora?

Alguém já ouviu falar 

sobre educação financeira?

Nãoooooo professora!

O que é 

isso?

Nunca ouvi 

falar.
É sobre controle 

do dinheiro?

A educação financeira tem 

por objetivo nos ajudar a 

usar o nosso dinheiro da 

forma certa. 

Professora, qual é o 

primeiro passo para 

utilizar o nosso dinheiro 

corretamente?



28

Através do planejamento 

financeiro.
Mas como eu posso 

fazer isso?

Como vamos 

aprender?

Calma! O primeiro passo 

é saber o quanto você 

ganha e o quanto você 

gasta, que chamamos de 

despesas e receitas. 

E depois professora?

Calma Lucas, deixe eu 

terminar a explicação.

Desculpe professora.

Então, depois é preciso subtrair as 

despesas da receita, por exemplo: se 

você ganha todo o mês R$40,00 dos 

seus pais e gasta R$20,00 de lanche 

na escola e R$20,00 nos fins de 

semana. Logo você gastou tudo que 

ganhou, então não sobra nada para 

você investir ou guardar.

Nossa professora, então eu não 

fico com nada caso queira comprar 

um brinquedo?

Isso Marcela, é preciso 

economizar.
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Poxa professora, e como posso 

fazer caso queira comprar um 

celular no final do ano com o 

mesmo valor que ganho por mês?

Simples Eduardo, o primeiro passo é 

anotar tudo que você gasta, depois 

fazer uma planilha de como você 

pode organizar. Por exemplo, se 

você gasta R$20,00 de lanche, você 

pode trazer seu lanche de casa e 

economizar esse valor e colocar 

num cofrinho para a compra do seu 

celular. 

Então professora se o Eduardo 

economizar R$20,00 todo mês e 

guardar, em 12 meses, ele terá 

R$240,00.

Isso Luna, esse valor 

ele poderá utilizar para 

comprar o que quiser. 

Nossa, então agora sei como vou 

guardar dinheiro para comprar 

minha bicicleta.
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fim.

Sim. Sim. Sim.

Até a próxima aula, 

e lembrem-se de 

praticar a educação 

financeira em casa. 

Gostaram do assunto 

pessoal?
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QUIZ – Educação Financeira
(Clique na resposta que achar correta)

Questão 1: A educação financeira tem como benefício:

(  ) Organizar apenas as despesas;

(  ) Realizar compras desnecessárias;

(  ) Facilita os investimentos de risco;

(  ) Planejar melhor o futuro. 

Questão 2:  Quando pensa em orçamento pessoal:

(  ) Para você não é necessário realizar;

(  )Você considera que permite criar planilhas de despesas e receitas;

(  ) Para você dificulta organizar a vida financeira;

(  ) Favorece apenas o controle das dívidas. 



32

Questão 3:  Organizar as despesas permite:

(  ) o controle financeira;

(  ) o controle dos gastos mensais;

(  ) o controle de algumas compras do mês;

(  ) guardar o que ganhou no mês. 

Questão 4:  A poupança tem como benefício:

(  ) ganhar dinheiro;

(  ) controlar os ganhos mensais;

(  ) evitar gastos desnecessários;

(  ) guardar dinheiro. 
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Errouuu!
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Acertouuu!
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