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1.Necessidades e desejos                         
 

 Objetivos 

Ao final desta lição, os alunos serão capazes de: 
a) Entender as diferenças entre necessidades e desejos 

b) Identificar os objetivos de poupança baseados em necessidades e desejos  

 
 Instruções  
1. Pergunte aos alunos:  Qual a diferença entre necessidades e desejos? 
2. Explique que eles agora votarão para partilhar se eles acham que alguma coisa é uma necessidade ou um desejo 

ficando em pé ou sentados. Diga a eles que vocês irão ler alguns itens que a maioria das crianças podem comprar 
para si mesmas se elas acham que isso é uma "necessidade" elas devem ficar em pé, se eles acham que é um 
“desejo” elas devem se sentar.  

3. Leia os seguintes itens, um a um. Uma vez que os estudantes tenham respondido, peça a alguns deles que 
expliquem seus motivos  
• Lanches e bebidas para recesso escolar 

• Batatas chips 

• Água engarrafada 

• Caderno para a escola 

• Canetas ou lápis 

• Caneta multi-colorido 

• Bicicleta nova para ir à escola 

 

4. Como classe, faça uma lista no quadro de todos os itens que os alunos gostariam de salvar para. Os itens podem 

incluir tanto necessidades como desejos. 

5. Peça aos alunos que formem pares e escolha um dos itens listados no quadro ou outro item para planejar como eles 

deveriam poupar para comprá-lo. 

6. Explique aos alunos que quando eles fazem planos, eles devem se lembrar de fazê-los de maneira INTELIGENTE. Isso 

significa que o plano é: 

• Específico: deverá ser claro para todos o que você quer dizer, e não deverá ser extenso (p. ex. deverá ser 
algo como "melhorar minha média em Matemática", e não " fazendo melhor na escola"). 

• Mensurável: você pode determinar se deu certo com um simples "sim", "não", ou alguma outra medida, 
como uma nota em uma matéria. 

• Orientado para a ação: é claro o que você (ou outras pessoas) precisa fazer. 

• Realista: pode ser realizado com o tempo e recursos disponíveis. 

• Tempo delimitado: você tem um calendário para quando fazer cada atividade. 
7. Cada dupla deverá então criar um plano de como irão atingir a meta. 
8. Os alunos deverão então apresentar seus planos para o resto da classe 
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2.Economizando dinheiro                               
Objetivos 
Ao final desta lição, os alunos serão capazes de: 

a) Identificar várias instituições financeiras de suas comunidades 

b) Entender como poupar usando as instituições financeiras disponíveis 

 Instruções 
1. Peça aos alunos para compartilhar o maior número possível de lugares onde as pessoas guardam dinheiro e 

peça a um voluntário para escrever as ideias no quadro. 
2. Separe os alunos em grupos de cinco a sete e peça a eles que discutam as seguintes questões em seus grupos. 

o Onde as pessoas da sua comunidade costumam guardar dinheiro? 
o Onde você preferiria poupar? 

3. Em seguida, desenhe a tabela SQA (abaixo) no quadro: 
 

 
 

4. Peça que os alunos digam o que eles já sabem sobre instituições financeira e peça a um novo voluntário que 
escreva as respostas na coluna Saber na linha relevante, 

5. Peça então aos alunos para fazer o mesmo com o que eles querem aprender sobre instituições financeiras na 
coluna Querer na linha relevante. Lembre aos alunos que eles voltarão à essa tabela para preencher a última 
coluna no fim dessa atividade. 

6. Peça que os alunos nos grupos discutam as seguintes questões. Depois que eles acabarem a discussão peça para 
uma pessoa de cada grupo para compartilhar suas reflexões com o resto da turma. 

• Em quais tipos de instituições financeiras você pode ter poupança ou pedir empréstimos? Inclua 
instituições formais ou informais para empréstimos. 

• Quais são os diferentes tipos de instituições financeiras mais comumente encontradas/disponíveis? 

• Existem instituições financeiras em sua comunidade? Quais são elas? 

• Como você pode conseguir um empréstimo de uma instituição financeira? 

• O que é um empréstimo? 

• Como você pode criar uma conexão/relação com uma pessoa de uma instituição financeira, ou fazer a 
ele/ela algum tipo de oferta? Isso é corrupção? 

• O que é corrupção? 

• Qual a diferença entre corrupção e assistência? 
7. Por fim, peça que os grupos preencham a tabela SQA com o que aprenderam na discussão. 
8. Termine a aula compartilhando os materiais informativos abaixo sobre tipos de contas bancárias, suas 

vantagens, termos bancários importantes, e perguntas a fazer quando for a um banco. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre 

Instituições financeiras 

para: 

Saber 
O que já sabemos 

Querer 
O que queremos 

aprender 

Aprender 
O que aprendemos hoje 

Economizando    

Empréstimo    
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 Materiais: Tipos de informações bancárias 
 

Tipos de contas 

Conta corrente: Algumas pessoas têm negócios, lojas. Eles precisam depositar ou sacar dinheiro com frequência. Esse 

tipo de conta é chamado de Conta Corrente. O dinheiro nessas contas não acumula juros. Mas os titulares da conta 

podem depositar ou sacar dinheiro de suas contas diversas vezes ao dia.  

 

Conta Poupança: A maioria das pessoas, no entanto, deposita ou saca dinheiro somente algumas vezes. O dinheiro 

poupado por elas acumula juros. Esse tipo de conta é chamado Conta Poupança. O dinheiro pode ser depositado nessas 

contas múltiplas vezes, mas há regras sobre o número de vezes que o dinheiro pode ser sacado da conta em uma 

semana.  

 

Conta de depósito fixo: Algumas pessoas depositam dinheiro por um período determinado, como 1 ano ou 2 anos, etc. 

Isso é chamada Depósito a prazo fixo. O titular da conta não pode usar o dinheiro durante o tempo pelo qual ele foi 

depositado. Em caso de extrema necessidade, o depósito fixo pode ser cancelado e o dinheiro pode ser utilizado, mas o 

acúmulo de juros é reduzido. Se o dinheiro é retirado depois de completar sua duração, os juros acumulados são 

maiores.  

 

Conta de depósito recorrente: Algumas pessoas decidem que irão poupar um valor definido todos os meses 

regularmente por um período de 2 anos ou 3 anos sem retiradas. Por exemplo, poupando R$ 500/- por mês por um 

período de 3 anos. O titular da conta não pode utilizar esse dinheiro pelo período que ele decidiu poupar. Em caso de 

extrema necessidade, o depósito fixo pode ser cancelado e o dinheiro pode ser utilizado, mas o acúmulo de juros é 

reduzido. Se o dinheiro é retirado depois de completar sua duração, os juros acumulados são maiores.  Esse tipo de conta 

é conhecido como Conta de depósito recorrente.  

 

Vantagens em abrir e utilizar uma conta 

Segurança: O dinheiro mantido em casa em uma caixa, embaixo do colchão ou mesmo em bolsas pode ser roubado. 

Também pode ser perdido em caso de desastres naturais como enchentes, etc. enquanto no banco o dinheiro está mais 

seguro. Uma vez que os bancos asseguram nossas contas bancárias e também têm ajuda do Banco Central, nosso 

dinheiro está protegido.  

 

Crescimento: Nós acumulamos juros sobre o dinheiro guardado na conta bancária, isso ajuda nosso dinheiro a crescer. O 

dinheiro mantido em casa não irá crescer. Da mesma maneira o dinheiro investido em outras linhas ou negócios não 

podem ter seu crescimento garantido. 

 

Empréstimos: Baseados em nossa poupança, depósitos fixos ou recorrentes, o banco pode nos conceder empréstimos 

para nossas necessidades como comprar uma casa ou para educação. Outras instituições financeiras também concedem 

financiamentos baseados nas economias em sua conta bancária.  

 

Termos bancários importantes 

Levantamento de dinheiro: esse é o dinheiro que você retira da sua conta para pagar por alguma coisa. Isso também é 

chamado de "débito". 

Depósito: Esse é o dinheiro que você deposita na sua conta. Isso também é chamado de "crédito".  

Saldo: Essa é a quantidade de dinheiro que você tem atualmente na sua conta. Quando você calcula seu saldo é o total 

de todos os depósitos menos o total de saques. 

Juros: Juros são um percentual que determina o crescimento da quantidade de dinheiro que você tem ou deve, como 

15% ao ano. A maneira mais simples de calcular o efeito dos juros é fazer o seguinte cálculo, chamado a Regra de 72: Se 

você dividir 72 pelo percentual anual de juros, o resultado é o número de anos que você terá de esperar para o seu 

dinheiro dobrar se você não adicionar ou retirar nada! Portanto uma taxa de juros de 15% em uma conta poupança 

significa que você terá de dividir 72 por 15 e você descobrirá que seu dinheiro irá dobrar em apenas 4.8 anos. 

Guia de perguntas para o Bancário/Empregado da instituição financeira 
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Questões gerais 

• As contas que você oferece têm uma quantia de dinheiro mínima que devemos manter nela o tempo todo para 
podermos utilizar? 

• Quanto de juros as contas rendem? 

• Quais taxas mensais vocês cobram? 

• Quanto vocês cobram se... 
▪ Eu não mantiver um saldo mínimo necessário na minha conta? 
▪ Eu faço um depósito ou saque? 
▪ Eu ultrapassar meu limite retirando mais dinheiro do que eu tenho na conta? 
▪ Eu fechar minha conta (com ou sem aviso prévio) 
▪ Eu faço uma consulta como para saber meu saldo?  

• Quanto dinheiro eu posso sacar em uma única vez? Com qual frequência eu posso sacar dinheiro? Em quanto tempo eu 
posso sacar meu dinheiro depois de depositá-lo? 
A respeito dos meios tecnológicos de operação 

• Posso usar um caixa eletrônico? 

• Posso usar o telefone ou a Internet para perguntar sobre informações da conta? 

• Posso usar a Internet para gerenciar a minha conta? 
Sobre as regras para abrir uma conta 

• Você oferece alguma oferta especial em contas para estudantes ou jovens? 

• Se não, como um estudante/jovem pode ter uma conta? (Existem alguns casos em que estudantes/jovens abriram conta 
em grupo, ou tiverem um dos pais/responsável para abrir por eles.) 
Sobre outros serviços financeiros que Bancos/Instituições financeiras oferecem 

• Além do gerenciamento de conta, que outros serviços sua instituição oferece?  

• Esses serviços estão disponíveis para crianças e jovens da nossa idade?  
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3.Minha conta                                   
Objetivos 
Ao final desta lição, os alunos deverão ser capazes de: 

a) Abrir suas próprias contas bancárias. 

Instruções 
1. Explique às crianças que hoje elas irão aprender como abrir uma conta bancária. No entanto, você como 

professor não irá ensinar a eles. Hoje, eles irão ensinar uns aos outros. 
2. Divida a classe em sete grupos e peça que sente juntos. Dê a todas as crianças do grupo um uma cópia do 

Cartão Um dos materiais abaixo. Dê a todas as crianças do grupo dois uma cópia do Cartão Dois. Todas as 
crianças do grupo três ganham uma cópia do Cartão Três. 

3. Diga a cada grupo que eles têm agora cinco minutos para ler e entender as informações em seus cartões. Se 
eles tiverem quaisquer dúvidas, eles devem perguntar para alguém do seu grupo. O grupo deve trabalhar junto. 
A tarefa é ajudar uns aos outros a entender as informações dos cartões que todos têm. 

4. Após cinco minutos, reorganize os grupos em novos grupos. Cada grupo deve ter uma pessoa que tem o Cartão 
Um, alguém com o Cartão Dois, alguém com o Cartão Três, alguém com o Cartão Quatro, uma pessoa com o 
Cartão Cinco, alguém com o Cartão Seis e alguém com o Cartão Sete. Agora dê a cada grupo um nome como 
Time Vermelho, Time Azul etc. 

5. Diga às crianças que elas têm agora 15 minutos para trabalhar em grupo. Revezando entre si, cada pessoa 
deverá explicar aos outros do grupo toda a informação em seu cartão. Então a pessoa com o Cartão Um 
começa. Ela deverá compartilhar as informações que estão em seu cartão. As outras seis crianças em cada 
grupo escutam e aprendem. Elas podem fazer anotações se quiserem.  Então a pessoa com o Cartão Dois ensina 
ao resto do grupo o que está no seu cartão. E assim sucessivamente. Finalmente explique às crianças que ao 
final do exercício você irá recolher todos os cartões e dar a cada grupo um teste. Então os membros do grupo 
precisam trabalhar juntos.  

6. Após 15 minutos, recolha todos os seus cartões.  
7. Diga às crianças que elas terão agora dez minutos para estudar suas anotações e se preparar para o teste. 
8. Após dez minutos, peça às crianças para colocarem as anotações de lado e aplique o teste. Explique que você 

quer ver qual grupo consegue a nota mais alta. 
 

Materiais: Passos para abrir uma conta (Cartões 1 – 7) 
1. Pense sobre o que você quer fazer com o seu dinheiro. Se você tem 12 anos ou mais você pode abrir uma 

conta bancária. Uma conta é um lugar seguro no banco onde guardam seu dinheiro para você. Existem tipos 
diferentes de contas. Algumas são para quando você quer colocar dinheiro e deixá-lo lá por bastante tempo 
para te ajudar a economizar para alguma coisa. Você pode pensar em alguma coisa para a qual gostaria de 
economizar? Outras são apenas para quando você quer um lugar seguro para guardar seu dinheiro mas 
também quer poder retirar um pouco sempre que desejar. Qual você gostaria? 

 
2. Visite um banco e fale com alguém que trabalha lá. Uma vez que você saiba que tipo de conta você quer você 

deve ir ao banco mais próximo com sua mãe ou pai ou com o seu responsável. Fale com as pessoas na agência 
bancária e explique que você quer abrir uma conta. Não seja tímido – eles estão ali para te ajudar. O funcionário 
do banco dará a você um formulário para preencher. Alguns bancos também visitam escolas para facilitar as 
coisas! 

 
3. Preencha o formulário. Você tem que preenchê-lo completamente. Eles perguntarão o seu nome e endereço. 

Você também terá de assinar o seu nome. O banco também pedirá que você entregue cópias de sua foto. 
Lembre-se de sorrir para a câmera! 

 
4. Consiga uma carta de alguém que te conheça. O banco pede uma carta de alguém que te conheça, dizendo que 

você é honesto. O banco está encarregado de cuidar do dinheiro de muitas pessoas, por isso eles querem 
garantir que a pessoas que quer abrir uma conta é honesta. 
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5. Devolva o formulário ao banco. Uma vez que você tenha respondido todas as questões do formulário, devolva-
o ao banco. Eles irão ler suas respostas.  Os bancos têm muito cuidado com quem eles trabalham! Ás vezes uma 
carta do diretor da escola explicando que ele ou ela conhece você pode ajudar. Você acha que pode conseguir 
uma? Peça gentilmente! 

 
6. Alguém no banco irá ler suas respostas. Alguém no banco lê as suas respostas para ver se estão todas corretas. 

Não se preocupe – não é um teste! O banco só quer saber quem é você! Se você estivesse fazendo um novo 
amigo você gostaria de saber quem ele é, não gostaria? Então o banco irá abrir sua conta para você. O banco 
poderá te dar uma caderneta bancária e um talão de cheques. Você está animado?! 

 
7. Coloque algum dinheiro. Assim que a conta estiver aberta o banco te pedirá para colocar R$ 50 nela. Você deve 

ter sempre ao menos R$ 50 ali. Agora é hora de começar a economizar! Boa sorte. 
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4.Economizando recursos                         
Objetivos 
Ao final desta lição, os alunos deverão ser capazes de: 

b) Economizar recursos energéticos usando várias estratégias. 

c) Entenda como economizar recursos pode ajudar a economizar dinheiro. 

 Instruções 
1. Pergunte aos alunos:  

• Por que nós precisamos usar ventiladores e luzes em nossas casas?  

• Qual a importância da eletricidade?  

• Você sabe quanto a sua casa paga por eletricidade cada mês?  

• Quanto você acha que a conta de luz da escola custa? (Permita que os alunos tentem advinhar antes que 
você lhes dê um custo estimado). 

2. Informe aos estudantes que a eletricidade não é grátis, e que os adultos em suas casas/escola pagam por 
toda a eletricidade que usam.  

3. Explique, então, que desperdiçar eletricidade é o mesmo que desperdiçar dinheiro, o que nunca é uma boa 
ideia!   

4. Peça aos alunos que se misturem na classe, e pergunte ao menos a cinco outros alunos como eles podem 
economizar eletricidade. 

5. Peça aos alunos para compartilhar o que eles descobriram durante suas entrevistas, um por um. 
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5.Introdução ao Orçamento 
Objetivos 
Até o final dessa lição, os alunos serão capazes de:  

a) Entender que ter um orçamento ajuda a distinguir entre necessidades e desejos.  
 

 

Instruções  
Antes dessa lição, você deverá pedir ao seus alunos para trazer algumas páginas de jornal mostrando imagens de 

diferentes itens e seus preços. Você deverá trazer algum também. Para a atividade final você irá precisar de dez pedras 

ou moedas ou bolas de papel. 

  

1. Escreva a palavra ‘Orçamento’ no quadro. Pergunte aos alunos:   

• O que esta palavra significa?  

• Você já precisou fazer um orçamento, ou já viu alguém fazer?  

• Que tal quando você vai ao shopping e quer comprar várias coisas, mas não tem dinheiro 

suficiente? 

• Você decide o que você quer comprar e o que você está disposto a deixar? 

• Quando seus pais o levam para comprar alguma coisa, eles perguntam o que você quer comprar e 

o que você está disposto a deixar?  

• Você acha que é difícil ter um orçamento?   

2. Coloque as páginas dos jornais mostrando as fotos dos itens e preços em diferentes lugares ao redor 

da sala. 

3. Peça aos alunos que formem grupos de quatro ou cinco e dê para cada grupo uma folha de papel e um 

lápis. Peça aos grupos para dividir suas folhas de papel em duas colunas – um nomeado Necessidades e 

outro Desejos.  

4. Informe aos alunos que eles irão participar de uma atividade de ‘Corrida de Ditado’. Explique que um 

membro de cada grupo vai permanecer sentado com a folha de papel e o lápis enquanto os outros 

membros do grupo irão ao redor da sala olhando as páginas de jornal. Os alunos que estarão andando 

vão precisar memorizar um item que eles irão ver na página do jornal, retornar ao membro do grupo 

sentado, falar para ele/ela o que eles virão e juntos vão listar na coluna apropriada.  

5. Peça aos alunos quem formem um círculo e distribua as dez pedras para alunos aleatórios. Informe aos 

alunos que eles vão brincar de ‘passe a pedra’, na qual eles precisam passar as pedras ao redor do 

círculo e quando você falar ‘parar ‘, os dez alunos segurando a pedra (um por um) precisarão 

responder as seguintes perguntas:  

• Você já quis gastar dinheiro com alguma coisa só porque você viu na propaganda? Você acha 

que isso é uma boa razão para comprar alguma coisa?  

• Como você poderia usar o que você aprendeu hoje para fazer seu próprio orçamento para 

economizar em alguma coisa que você precisa?  

• Como outros recursos não financeiros podem aumentar a quantidade de dinheiro que nós 

temos? 

 Se você está trabalhando em uma classe com muitos estudantes, você não precisa formar o círculo. Neste caso, 

simplesmente peça aos alunos para passarem as pedras para quem está sentado próximo.  
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6.Orçamento para Economizar  
Objetivos  
Até o final dessa lição, os alunos serão capazes de:  

a) Entender por que um orçamento pode te ajudar a economizar.  

b) Entender como criar um orçamento.  

 

Instruções: 
 
Antes de começar essa lição, você vai precisar preparar um Orçamento Pessoal no quadro para os alunos copiarem.  

1. Comece rapidamente perguntando para a classe algumas razões pelas quais as pessoas não conseguem economizar. 

Aceite suas respostas sem criticar.  
2. Peça para eles te escutarem enquanto você conta a história do John.  
 
“John é um menino de 12 anos de idade que mora na cidade grande. Ele estuda em uma escola pública e está na 6ª série. 

Sua mãe lhe dá uma mesada semanal de (pense numa quantia razoável de moeda local). Sua mãe deixa suas decisões em 

que gastar para ele decidir. Ele tem a opção de fazer uma curta viagem de ônibus para a escola ou ir andando. Ele pode 

também escolher em comprar comida na cantina da escola ou trazer comida pronta. Ele também pode decidir comprar 

coisas, como doces ou quadrinhos ou brinquedos. John aproveita sua vida na cidade. Tem mais coisas para ver e fazer do 

que no país, onde ele morava. Mas ele também sente falta de seus parentes no país. As férias de verão estão se 

aproximando e ele aguarda ansiosamente para visita-los. Sua mãe lhe disse que ele pode ir somente se ele economizar 

dinheiro suficiente para a viagem! 

Isso deixou John um pouco confuso. Ele não sabia como ele ia orçamentar seu dinheiro para que ele tivesse dinheiro 

suficiente a tempo para a viagem de verão. Ele sabe que ele pode economizar dinheiro cortando algumas de suas 

despesas mas as vezes ele não consegue se conter em comprar algumas coisas que ele acha na loja. Para ajudar John, sua 

mãe pediu a ele para fazer uma lista de sua renda mensal e uma lista de suas despesas mensais. Quando ele preencheu, 

ele percebeu que, porque ele não estava planejando ou mantendo um registro, ele estava gastando todo o seu dinheiro 

e não deixando o suficiente para economizar. “  

 

3. Agora, chame a atenção dos alunos para o Orçamento Pessoal que você desenhou no quadro e peça para eles o 

copiarem rapidamente em seus cadernos.  

 

Orçamento Pessoal 

RENDA MENSAL  DESPESAS MENSAL  

Mesada  Poupança  

Emprego/Tarefas  Doces  

Presentes  Brinquedos  

Outro  Transporte  

Outro  Outro  

Renda Total   Despesas Totais  

  Balanço (renda total 
menos despesas totais) 

 

  

4. Peça aos alunos para demorarem de cinco a dez minutos para preencherem o quadro acima.  

5. Quando eles terminarem, peça para eles pensarem nas seguintes três perguntas.  

• De todo o dinheiro que você ganha, (ex. renda), você gasta tudo ou você guarda um pouco para usar no futuro?  

• Nesta lista tem mais coisas que você gasta dinheiro para satisfação imediata, como doces?  

• Se você planejar com antecedência e mudar a maneira de gastar, você será capaz de economizar dinheiro? 

6. Finalmente, pergunte aos alunos quanto dinheiro eles gostariam de economizar em um mês. Depois, peça a eles para 

mudar a quantidade de dinheiro que eles irão gastar em cada item na Coluna de Despesas, de modo a criar essa 

quantia para economizar.  
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7.Plano de Ação  
Objetivos 
Até o final dessa lição, os alunos serão capazes de:  

a) Dividir uma meta, que os alunos planejam implementar em etapas. 
b) Entender a diferença entre metas de curto, médio e longo prazo. 

 

Instruções  
1. Peça aos alunos que levantem as mãos se alguma vez planejaram algo curto, médio ou longo prazo com 

antecedência, e marquem o número no quadro. 

• Curto Prazo: Por um dia/ou uma semana (ex. o que você irá comer) 

• Médio Prazo: Por um mês (ex. como você irá estudar para um exame) 

• Longo Prazo: De três para cinco anos (ex. o que você irá fazer ao terminar a escola)  
2. Explique que, hoje, os alunos irão planejar um objetivo de médio prazo – um jardim de flores da escola  
3. Divida a classe em dois grupos:  

• Um grupo vai planejar como se preparar e como começar um jardim de flores.  

• O outro grupo vai planejar como manter e como usar o jardim de flores depois de iniciado. Eles devem também 
projetar um registro para acompanhar esse trabalho.  

4. Escreva as tabelas de planejamento no quadro e peça aos alunos para usar as tabelas para ajuda-los a criar seu 
plano, decidir o que precisa ser feito, quando precisa ser feito, quem fará, e se custará algum dinheiro. Se os 
alunos estiverem com dificuldades com a atividade, você pode ajudar fazendo sugestões, conforme mostrado 
na Planilha de Planos de exemplos do professor.  

 
Grupo 1: Tabela de planos  

Passos Data Final 
Dia/Mês/Ano 

Pessoa 
Responsável  

Custo  

    
 

Grupo 2: Plano de Monitoramento e Manutenção  

Tarefa  Dia/Horário Pessoa 
Responsável  

Custo  
 

    
 

 
5. Quando estiverem prontos, peça a cada grupo que apresente o plano para os outros alunos e discuta-o para 

finalizar as responsabilidades. 
6. Lembre aos alunos que, todos os dias, os alunos que verificam as flores precisarão registrar suas atividades / 

descobertas e relatar à turma como o jardim está funcionando. 
7. Termine perguntando se algum aluno planeja plantar um jardim em casa ou em seu bairro.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 



  
 
 

                                                                                                                                                      GMW Teaching Materials | Age: 10-14 
 

11 
 

 

Material: Exemplo de Planos do Professor  
Preparando um Plano de Jardim 

Passos 
 

Data Final 
Dia/Mês/Ano 

Pessoa Responsável Custo  

Obter permissão para ter um jardim na 
escola 

Próxima semana  Professora  Não  

Escolha flores para ter no jardim    

Comprar as flores     

Etc    

Plano de Monitoramento e Manutenção 

Tarefa  
 

Dia/Horário Pessoa Responsável  Custo 

Verificação diária e água (se 
necessário)  

Segunda-feira @ 
8:30am 

A, B, C  

...   

Sexta-Feira  @ 3:00pm  D, E, F  

Capina     
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8.Objetivos de Vida  
Objetivos 
Até o final dessa lição, os alunos serão capazes de:  

a) Fazer a conexão entre responsabilidade e tomar boas decisões na vida.  
 
 

Instruções  
1. Lidere os estudantes para a discussão usando as seguintes questões:  

 
● Há alguma experiência que você teve de má tomada de decisão? (Peça alguns voluntários para compartilharem 

as suas experiências)  
● Você gostaria de ter tomado uma decisão diferente ou tomado uma ação diferente? 
● Porque é importante tomar boas decisões?  
● Como a responsabilidade é um fator decisivo para tomar boas decisões na vida?  
● Como as suas ações afetam os outros?  
● Como você avalia/sabe a coisa certa a fazer? 
2. Peça aos alunos que formaram grupos de cinco a sete e peça a cada grupo que prepare uma peça ou música 

sobre o tema: Fazendo boas escolhas de vida. 
3. Dê a eles alguns minutos para se prepararem e peça a cada grupo que apresente sua peca ou música para o 

resto da classe. 
4. Pergunte aos estudantes que estavam assistindo às apresentações qual era o significado deles. Encoraja-os a 

compartilhar as diferentes visões e dizer se concordam ou se possuem diferentes pontos de vista.  
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9.Meu Futuro  
Objetivos  
Até o final dessa lição, os alunos serão capazes de:  

a) Entender que diferentes profissões exigem diferentes gama de habilidades,educação e comprometimento. 
b) Estar disposto a diferentes responsabilidades para atingir metas.  

 
Instruções 

1. Forme um círculo com os estudantes e distribua as 10 pequenas pedras para os estudantes.  
2. Informe à classe que eles irão jogar “ Passe a Pedra”, jogo no qual eles irão precisar passar as pedras ao redor 

do circulo e quando você( o instrutor) disser “ Pare”, os dez estudantes segurando a pedra, escreverão os 
nomes de diferentes profissões numa placa.  

3. Peça aos estudantes para passar as pedras mão em mão, e depois de um tempo, diga “ Pare” . E continue esse 
processo por cinco a dez minutos.  

4. Peça aos alunos que imaginem-se com a idade de 25 anos e escrevam que tipo de carreira gostariam de ter nessa 
idade. Peça aos estudantes para que coloquem todos os elementos e fatores a seguir:  
● O nível de responsabilidade envolvido no trabalho 
● O nível de educação exigido  
● As habilidades específicas exigidas para ser bem sucedido na carreira  
● A quantidade de risco envolvido no tipo de trabalho ( por ex: risco de vida ou trabalho que exige 

confiabilidade)  
● A quantidade de tempo exigido por dia ou por semana. 
● O nível de pagamento ( baixo, médio, alto, ou muito alto)  
● A demanda por tipo de serviço ou o produto da carreira (mercado)  

5. Peça aos alunos que se emparelhar e compartilhem suas respostas uns com os outros. Incentive-os a fazer 
perguntas uns aos outros e a se abrirem para as metas de cada um. 

6. Depois de compartilhar com o parceiro, peça aos alunos que trabalhem individualmente de novo e reflitam 
sobre os passos que devem seguir, o que levará à sua carreira.  

7. Depois de 10 minutos deste exercício, peça aos estudantes para fazer par com o mesmo estudante da atividade 
anterior e peça para compartilharem as respostas. 

8. Pergunte a quantos alunos o tempo permitir, para compartilhar suas discussões com o restante da turma 
considerando os seguintes problemas: 

• Foi fácil escolher uma meta especifica quando você estiver com 25 anos? Porque? Porque não?  

• Foi fácil escrever os passos necessários para atingir suas metas? Porque? Porque não?  

• Quais são os passos similares que você e seu colega identificaram? Existem pessoas que poderiam 
ajudá-lo? 

1. Saliente que, às vezes, não será fácil trabalhar para atingir a meta e que a meta pode até mudar. No entanto, ter 
um objetivo, identificar os passos em direção a ele ou identificar as pessoas que poderiam ajudar, e definir sua 
mente para alcançá-lo, aumentará suas chances de concretizar esse sonho. 

 
 
 


