Disciplina de Literacia
8.º Anos

Financeira

Planificação
1. Disciplina semestral – 16 aulas de 90 minutos

2.Objetivos mais importantes
 Aumentar o nível de conhecimentos e compreensão sobre questões económico financeiras básicas.
 Ajudar os alunos a compreender o papel e a importância do dinheiro nas suas vidas.
 Aproximar os alunos à vida prática e de gestão pessoal do dia-a-dia de um modo simples e interativo, através
de um conjunto de atividades e da partilha das suas experiências pessoais.
Sensibilizar os alunos para a importância da poupança.
 Desenvolver hábitos de poupança e ensinar os alunos, a fazer contas à vida dotando-os de conhecimentos e
capacidades que lhes possam ser úteis para a tomada de decisões no futuro.
 Ajudar os alunos na compreensão da situação económico financeira das famílias e do momento que atravessam.
 Sensibilizar para a necessidade de realizar um planeamento do orçamento familiar.
 Adquirir, compreender e utilizar competências básicas na área financeira.
Refletir sobre recursos e serviços financeiros úteis para o seu futuro.
 Ajudar os alunos na compreensão da situação do País e da economia e o que faz movimentar um país, uma
economia.
 Dar a perceber aquilo que é importante na sociedade (os bons princípios de gestão, empreendedorismo,
trabalho…)e que é a economia que sustenta uma comunidade.

3. Temas a abordar
 Conceitos económicos e financeiros
 Conceitos sobre gestão/orçamento (familiar)
 Conceitos económicos (contas públicas)

3.1. Importância da literacia financeira.
3. 1.1.O que é a literacia financeira.
3.1.2.Por que razão se fala cada vez mais em literacia financeira.
3.1.3.Qual a importância da literacia financeira para as pessoas.

3.2. Bancos
3.2.1. Definição e principais funções.
3.2.2.Contas bancárias.
3.2.2.1. Definição e abertura de contas.
3.2.2.2. Tipos de contas
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3.2.3. Depósitos bancários
3.2.3.1. Tipos de depósitos
- Depósitos à Ordem
- Depósitos a Prazo
- Depósitos com aviso prévio
- Depósitos temáticos:


Conta poupança reformado



Conta poupança condomínio



Contas Ordenado



Certificados de Aforro



Outras

3.2.4. Sistemas de pagamento (Formas de pagamento com base na conta bancária)
3.2.4.1.Cartões bancários: definição e os diferentes cartões bancários
- Cartões de débito
- Cartões de crédito
3.2.4.2. Transferências bancárias
3.2.4.3. Débitos diretos
3.2.4.4. Cheques: definição, emissão, tipos, forma e preenchimento.
3. 2.5. O crédito/Empréstimos bancários
3. 2.5.1. Definição
3.2.5.2. Tipos de crédito
3.2.6. Juros:
3.2.6.1. Definição
3.2.6.2. Tipos de Juros
3. 2.6.3. Como se calculam os Juros
3.2.6.4. Tipos de taxas de juros
3.2.6.5. Principais siglas financeiras
3. 2.6.5.1. Utilizadas nos depósitos bancários
3.2.6.5.2. Utilizadas nos empréstimos bancários
3.2.7. Euribor
3.2.8. Spread
3.3. Alguns conceitos económicos
3.3.1. Necessidades e Consumos
3.3.1.1. Definição de necessidades
3. 3.1.2. Definição de consumo
- Tipos de consumo
- Consumismo
- Consumerismo
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3.3.2. Poupança
3.3.3. Investimento
3.3.4. Rendimento/Receita
3.3.5. Despesa/Gasto
3.3.6. Leasing
3.3.7. Impostos
3.3.7.1. IRS
3.3.7.2. IRC
3. 3.7.3. IVA
3.3.7.4. IS
3.3.7.5. IMT
3. 3.7.6. IMI
3.3.7.7.IUC
3.4. Relação das pessoas com o dinheiro
3. 4.1. Como gerir melhor as finanças/ gestão do orçamento Familiar
3. 4.1.1. Definição e importância de um orçamento
3. 4.1.2. Os elementos do orçamento – os rendimentos
3.4.1.3. Os elementos do orçamento – os encargos Fixos
3.4.1.4. Os elementos do orçamento – as despesas correntes e ocasionais
3.4.1.5. Como elaborar um orçamento mensal –Exemplo
3.4.1.6. Alguns conselhos para organizar o orçamento
3.4.2. Conselhos para evitar gastos supérfluos.
3.4.3. Poupar ao longo do ano
3.4.4. Reduzir os gastos (cabaz de compras e gestão dos consumos)
3.4.5. Exemplos práticos

3.5. Alguns conceitos sobre Contas Nacionais e Contas Públicas
3.5.1. Contas nacionais
3.5.1.1. Crescimento económico e Desenvolvimento económico
3.5.1.2. Produto/Rendimento/Despesa.
3.5.1.2.1. Produto Interno e Produto Nacional
3.5.1.2.2. PIB e PIL
3.5.1.2..3. PNB e PNL
3.5.1.2.4. Rendimento Nacional e Rendimento Disponível
3.5.1.2.5. Despesa Nacional
3.5.1.3. Défice
3.5.2. Contas públicas
3.5.2.1. Despesa Pública
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3.5.2.2. Receita pública
3.5.2.3. Dívida Pública
3.5.2.4. Orçamento do estado
3.5.2.4.1.Rubricas orçamentais.
3.5.2.4.2.Classificação das Despesas.
3.5.2.4.3.Classificação das Receitas

4. Metodologia da aula
 1ª Parte – debates/sessões de esclarecimento
 2.ª Parte – desenvolvimento da matéria
 3.ª Parte – Ficha de trabalho para consolidação da matéria

5. Critérios de avaliação
 70% - Cognitivo – Domínios: aptidões/capacidades/conhecimento
 30% - Comportamental – Domínios: atitudes e valores

6. Verificação da aprendizagem
 Debates sobre temas abordados nas aulas e outros, que os alunos observem ou investiguem em casa.
 Fichas de trabalho.
 Atividades práticas individuais ou em grupo
 Caderno diário.

7. Material
 Apontamentos fornecidos pela professora.
 Caderno diário.

