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1. IDENTIFICAÇÃO. 

1.1  Instituição; Instituto Federal de Goiás - Luziânia 

1.2  Câmpus/Departamento; DAA Luziânia 

1.3 título do projeto de ensino; Formação Básica em Educação Financeira: 

organizando as finanças familiares em contexto de crise gerada pela pandemia 

do Sars-Cov 2 

1.3  integrantes: coordenador: Kalinka Martins da Silva 

1.4  período de realização; maio 2021 – agosto 2021 

1.5  eixo temático: interdisciplinaridade e enfrentamento da pandemia COVID-19 

1.6  carga horária; 27H 

1.7  resumo (máximo 500 palavras);  

O curso de formação básica em educação financeira visa capacitar os 

alunos a tomarem decisões conscientes em relação ao uso do dinheiro, 

empréstimos, investimentos e aposentadoria. Destacando a importância das 

finanças familiares e pessoais diante de crises econômicas como a decorrente 

no Brasil devido a pandemia do Sars-Cov 2. 

1.8  Palavras-chave (3 a 5); educação, finanças e colaboração familiar 

 

2. JUSTIFICATIVA. 

Essa atividade de ensino é importante pois além da interdisciplinaridade 

(compreensão, matemática, lógica, contextualização econômica e social) visa 

ajudar os alunos e suas famílias organizarem seus orçamentos especificamente 

em tempos de crise da pandemia do Sars-Cov 2.  

 O entendimento do orçamento, da possibilidade do escalonamento de 

despesas é fundamental para os estudantes e famílias enfrentarem a crise da 



pandemia, agregando seus recursos financeiras em compras de produtos e 

serviços de forma consciente. 

É importante os jovens e suas famílias terem uma vida financeira consciente 

e entrarem em contato com os conceitos básico da educação financeira para que 

no ambiente doméstico possam ter uma vida financeira equilibrada. Além do 

papel da escola aproximar nossos estudantes com a comunidade e suas famílias 

partilhando os conceitos estudados e orientando na condução de um orçamento 

familiar. 

Educação financeira é a capacidade de fazer julgamentos inteligentes e 

decisões eficazes em relação ao uso e gestão do dinheiro (FERREIRA, 2017). 

Escolhas inteligentes em relação ao consumo, transações financeira, 

investimentos e aposentadoria é importante para a qualidade de vida. 

Os estudantes devem estar preparados para administrarem suas próprias 

finanças e auxiliar suas famílias na administração do orçamento familiar 

especificamente em períodos de crise. 

 

3. OBJETIVO GERAL.  

Educar e conscientizar os participantes da importância da educação 

financeira especificamente em períodos de crise. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Noções básicas de educação financeira. 

• Planejamento e construção de um orçamento pessoal e familiar 

principalmente em períodos de crise; 

• Gerenciamento e possibilidade de escalonamento de dívidas e 

investimentos financeiros. 

 

5. CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO ALVO. 

40 vagas para os alunos dos curso técnicos do IFG campus Luziânia. 

 

6. METODOLOGIA 

• Conteúdo expositivo dos conceitos de educação financeira com aulas 

síncronas ministradas aos alunos por meio remoto (google meet). 



• Construção de orçamentos fictícios em planilhas com o objetivo de 

ensinar os alunos a desenvolver o orçamento pessoal e familiar. 

• Construção de orçamentos para gerenciamento de pagamento 

cotidianos, dívidas e investimentos. 

• Material sobre Educação financeira para ser estudado. 

 

7. PLANO DE AÇÃO 

 

Coordenador/a 

Kalinka Martins 

da Silva 

AÇÃO OBJETIVO PERÍODO 

Período de 

Inscrições e 

seleção dos 

estudantes, 

início das 

atividades com 

a apresentação 

do conteúdo 

sobre educação 

financeira  

Inscrição e 

seleção dos 

estudantes. 

Início das 

atividades com 

conteúdo sobre 

noções teóricas 

da matéria 

 Maio de 2021 

Apresentação 

de um 

orçamento 

fictício 

(superavitário e 

deficitário) 

Para os alunos 

visualizarem 

como é feito e 

apresentado um 

orçamento 

familiar  

Maio-junho de 

2021 

Estratégias de 

investimentos 

(superavitário) e 

de 

recomposição e 

escalonamento 

de dívidas 

(deficitário) 

Para os alunos 

visualizarem 

como são os 

procedimentos 

de investimento 

e saneamento 

de dívidas. 

julho 2020 



Elaboração de 

orçamentos por 

parte dos alunos 

(fictício) para 

proteger a 

privacidade da 

família 

Estudantes 

elaborando um 

orçamento 

(fictício) com a 

participação das 

famílias. 

Agosto de 2021 

Considerações 

finais do curso e 

apresentação 

dos alunos dos 

seus 

orçamentos 

(fictícios)  

Avaliação do 

desempenho 

dos alunos por 

meio da 

apresentação 

do orçamento 

fictício. 

Fechar o curso 

com 

apresentações 

dos orçamentos 

(possibilidade de 

dimensionar, 

avaliar e reforçar 

os conceitos que 

foram 

apresentados) 

comentários, 

dúvidas e 

colocações 

finais 

Agosto 2021 

 

 

Estudantes  AÇÃO OBJETIVO PERÍODO 

Assistir as aulas 

sobre educação 

financeira e 

estudar material 

de apoio 

fornecido pelo 

professor 

Noções teóricas 

da matéria 

Maio – agosto 

2021 

Assistir as aulas 

sobre 

Para os alunos 

visualizarem 

Junho- agosto 

de 2021 



orçamento e 

estudarem 

material de 

apoio fornecido 

pelo professor 

como é feito e 

apresentado um 

orçamento 

familiar  

Assistir aulas e 

estudar 

Estratégias de 

investimentos 

(superavitário) e 

de 

recomposição e 

escalonamento 

de dívidas 

(deficitário) 

Para os alunos 

visualizarem 

como são os 

procedimentos 

de investimento 

e saneamento 

de dívidas. 

Junho- agosto 

de 2021 

Elaboração de 

orçamentos por 

parte dos alunos 

(fictício) para 

proteger a 

privacidade da 

família 

Para os alunos 

fazerem nas 

suas casas um 

orçamento com 

a participação 

das famílias. 

Agosto de 2021 

Apresentação 

dos orçamentos 

preparado pelos 

alunos. 

Avaliação 

aprendizagem  

Fechar o curso 

com 

apresentações 

(avaliativas), 

comentários, 

dúvidas e 

colocações 

finais 

Agosto de 2021 

 

 

 

 



8. RESULTADOS ESPERADOS. 

 

Os resultados esperados são que os alunos estejam preparados para 

tomar decisões sobre finanças, ajudando na orientação de suas famílias sobre 

orçamento doméstico. Conhecer e elaborar orçamentos domésticos é importante 

para projetar investimentos e sanear as dívidas em todos os períodos da vida, 

especificamente nas crises econômicas. Decisões consciente em termos de 

dinheiro levam as famílias as decisões conscientes e saudáveis financeiramente. 

 

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Etapa/Atividade Maio 

2021 

Junho 

2021 

Julho  

2021 

Agosto 

2021 

Período de inscrição e seleção 

dos estudantes 

XX    

Aulas expositivas sobre o 

conteúdo 

XX XX XX  

Elaboração do orçamento e 

estratégias de escalonamento 

de dívidas e estratégias de 

investimentos financeiros 

  XX X 

Apresentação dos orçamentos 

fictícios que serão avaliativos. 

Resultado e entrega dos 

relatórios 

   XX 

 

 

10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

 

FERREIRA, J.C. A importância da Educação Financeira Pessoal para a 

Qualidade de Vida 

 

 


