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APRESENTAÇÃO

“PONTO DE EQUILÍBRIO VIVENCIAL”
Permitir a todos, independentemente de idade, grau de escolaridade e origem
familiar, a chance de não desperdiçar as oportunidades que a vida lhes proporciona.
É muito comum no dia a dia, vermos pessoas perderem tudo o que tem ou
que poderiam ter tido por falta de conhecimento vivencial.
É praticamente impossível viver em uma família na qual o pai é advogado e a
mãe é médica, sem absorver naturalmente conhecimentos básicos destas duas
matérias, no entanto, é humanamente impossível termos sob o mesmo teto durante
nossa criação, dentre nossos familiares, treze profissionais de áreas diferentes para
nos passar experiências vivenciais.
É triste vermos jovens de boa aparência que, por virem de famílias humildes,
desperdiçam a juventude e também todas as oportunidades que a vida lhes deu, por
não ter os mínimos conhecimentos de etiquetas e comportamentos, fatos que
também, muitas vezes, os excluem do mercado de trabalho, já que procuram
emprego com a roupa errada, não sabem se portar em uma entrevista e não tem
também, equilíbrio emocional para transmitir segurança ao contratante.
Estes problemas afetam ambos os sexos e todas as idades, porém, nunca é
tarde para se aprender, e infelizmente, a vida às vezes não nos proporciona uma
nova oportunidade de causar uma primeira boa impressão.
Através destes cursos, damos aos participantes, conhecimentos básicos de
treze matérias, melhor preparando-os, a nosso ver, para uma vida familiar
harmoniosa, sucesso e reconhecimento em suas atividades profissionais, e assim,
entendemos que os cursos poderão fazer toda a diferença e possibilitar uma vida
mais feliz.

MISSÃO DO ELO SOCIAL
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Somos uma Organização Não Governamental (ONG), de iniciativa privada,
com atividades voltadas a combater a desigualdade social e amenizar a
criminalidade, atuando também no combate a corrupção, omissão e inoperância de
nossos

órgãos

fiscalizadores.

Oferecemos

suporte

de

cidadania,

independentemente de quem seja o cidadão, pois entendemos não existir governo
ruim para povo politicamente organizado.
Preparamos, através de cursos específicos, os membros integrantes de
nossas diretorias e também ministramos cursos e treinamentos para e capacitação e
aperfeiçoamento de líderes comunitários.
Não aceitamos verbas públicas para manter nossos objetivos sociais, já que
entendemos ser praticamente impossível manter independência do governo,
combatendo a corrupção, omissão e negligência, tendo as atividades custeadas pelo
mesmo. Apresentar de forma inovadora, soluções para problemas sociais até então
insolúveis politicamente. Socializar as crianças e os jovens para que no futuro não
tenhamos que ressocializar os adultos.

APRESENTAÇÃO DA CESB - CONFEDERAÇÃO DO ELO SOCIAL BRASIL
O Elo Social visa, no geral, implantar um modelo padrão de comportamento
em nosso país, substituindo tudo que não funcionou no passado e não funciona no
presente, com técnicas vivenciais e profissionalizantes que hoje fazem sucesso no
resto do mundo.
O Brasil não é mais o País do Futuro como se falava há muitos anos, é o país
do presente e o presente é agora.
Vamos “Passar o Brasil a Limpo” já... pois este é o nosso lema.
Se podemos, por que não fazemos? Porque não nos espelhamos nos
melhores, ao invés de ficarmos o tempo todo nos reportando aos piores?
Ser melhor não é mérito para ninguém, o mérito está em caminhar em direção
ao melhor.
“O mal sempre teve e sempre terá mais força do que o bem, só não tem mais
é resultados” (Dr. Leno 18/03/1993).

O Elo Social foi idealizado pelo Dr. Leno dos Santos Teixeira em 27 de
fevereiro de 1993, resultado da reunião de um grupo formado por Médicos,
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Psicólogos, Economistas, Advogados, Oficiais do Corpo de Bombeiros, Esteticistas,
Nutricionistas, Teólogos, Sexólogos, Administradores e Empresários.
A partir de então, através de reuniões semanais, passou a desenvolver o
perfil do projeto, que inicialmente enveredou pelo campo vivencial, basicamente
enfocando a queda alarmante da qualidade do ser humano e a falência da família
como um todo. Desta forma, priorizou seus objetivos na transformação: “o homem
em um bom filho, bom marido e bom pai; e a mulher em boa filha, boa esposa e boa
mãe”. Desta feita, todas as forças do projeto estavam voltadas para a área vivencial.
Com a evolução do trabalho, constatou-se a necessidade de desenvolver,
além das técnicas vivenciais, um trabalho voltado ao resgate da cidadania, despido
de pretensões políticas partidárias e assim, criando-se o curso de AMS – Agente do
Mérito Social.
“Para que o mal triunfe, basta que os homens bons cruzem os braços”
(Edmund Burke).

OBJETIVO DO CURSO

O objetivo deste curso é levar informações ao público alvo para que todos
possam fazer escolhas mais assertivas para suas vidas, trazendo luz às suas
consciências, e para um bem-estar melhor.
O conhecimento e o autoconhecimento são ferramentas poderosas para nos
tornarmos pessoas melhores e para não cairmos nas emboscadas da vida.
A vida nos oferece muitas oportunidades e precisamos estar atentos, de olhos
bem abertos para desfrutarmos dela com responsabilidade, respeito, amor, carinho,
cumplicidade, lealdade e saúde.
As oportunidades são para todos, porém, somente alguns tem discernimento
para ver e ouvir, e assim, acordar para aproveitá-las.
OBJETIVO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DO LAR

8

É com muita satisfação que o grupo ELO SOCIAL apresenta a apostila do
curso Administração Conjunta do Lar, que possui como proposta, auxiliar e orientar
uma melhor distribuição de tarefas entre os cônjuges e os integrantes do núcleo
familiar.
Numa época de consumismo como a de hoje, a administração do lar merece
atenção especial, pois um tropeço nesse segmento pode facilmente se tornar um
pesadelo à paz do nosso lar.
Ter sucesso ao administrar uma residência, exige dos responsáveis, diversos
fatores, pois como apresentado no capítulo anterior são muitos os fatores que
devem ser considerados como limpeza, saúde, alimentação, cuidado com vestuário,
compras, pagamentos de contas, etc.
Saber como organizar uma casa favorece a busca pela perfeição, colocar
tudo em seu lugar pode ajudar a evitar desperdício de produtos, tempo, espaço e
consequentemente dinheiro.
Nesta oportunidade estaremos refletindo sobre alguns conceitos de
administração que podem trazer informações proveitosas e aplicáveis ao dia a dia
do lar.
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MÓDULO 1

EXPLANAÇÃO DE 01h50min

1.1. ADMINISTRAÇÃO DO LAR

Existem pessoas que contam com o auxílio de colaboradores domésticos
para a rotina do dia a dia, porém, esse é um luxo que nem todos dispõem.

Tais

atribuições, quando realizadas unicamente pelos cônjuges, devem ser organizadas
conforme o cotidiano de suas casas, disponibilidade de tempo e possibilidades
financeiras.
No mundo de hoje a dificuldade que as pessoas têm de se organizar é
grande, devido à quantidade de tarefas a serem desenvolvidas durante o dia. A falta
de planejamento pode gerar vários problemas para a família ou casal dentro do lar,
este que deve ser um ambiente de descanso, relaxamento e bem-estar, pode se
tornar um ambiente de discussões, estranhezas, brigas, contrariedade e até mesmo
prejudicar o relacionamento entre as pessoas. Porém, com as iniciativas e
planejamento estratégico o lar poderá ser conduzido de maneira que sua
administração seja organizadora, oferecendo a oportunidade de divisão de tarefas e
colaboração, sendo assim, a satisfação pode se tornar presente e o desgaste
desaparecer.
A busca por soluções rápidas faz-se necessária, como a procura por
alimentos congelados, roupas que não precisam ser passadas, e outras
possibilidades que facilitam o dia a dia, porém existem atividades que não podem
ser deixadas de lado como a conservação da limpeza, organização, contas a pagar,
cuidado com o pet (se houver), etc.
Administração significa planejar, conhecer as necessidades do lar, solucionar
problemas, organizar os ambientes para que funcionem como previsto. A
comunicação entre as pessoas que convivem no ambiente, sendo familiares,
empregados e até mesmo amigos que frequentemente estão presentes, é de grande
importância, pois devem conhecer e praticar as regras de organização para suprir o
que o lar exige.

Torna-se importante negociar, tomar decisões e controlar as

10

funções vitais para o bom funcionamento e administração do lar. (cepein.
femanet.com. br/BDigital/arqTccs/1211390370.pdf).

1.2. ESTABELECENDO PRIORIDADES

Quando se planeja um investimento, deve-se observar a questão da
necessidade x disponibilidade para que não haja transtornos ao orçamento familiar,
o qual devemos planejar de forma coerente sobre o que adquirir e se realmente é
preciso adquirir.
Assim como uma empresa, para funcionar de acordo com as expectativas, um
lar necessita manter um orçamento controlado dentro do esperado. Além de ter uma
logística e planejamento bem traçado, a mesma necessita de uma administração
eficaz, em que impere a organização, de modo que tudo funcione de maneira
eficiente, otimizando o tempo e não desperdiçando dinheiro.
O não desperdício de dinheiro é algo de suma importância na vida a dois, pois
o casal e as finanças possuem uma relação extremamente interligada que
estabelecerá a harmonia no lar e até entre os mesmos.
É cada vez mais comum que problemas financeiros gerem discórdias e
separações. A definição do modelo de casamento (comunhão parcial de bens,
separação total, dentre outros), bem como definir questões de hábitos do casal em
busca de uma estabilidade financeira, é de crucial importância para manter uma boa
organização das finanças.

O sucesso financeiro pode ser sintetizado por três regras básicas:
1 – Nunca gaste mais do que ganha;
2 – Nunca gaste antes de ganhar;
3 – Nunca gaste tudo que ganhar.
Estabelecer e harmonizar o “quanto se gasta” com o “como se gasta” é
essencial para uma boa administração financeira;
Observar datas de vencimento, valor total a ser pago tendo como intuito o não
pagamento de juros ou atrasos que possam prejudicar o orçamento familiar;
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Cuidar para que bens indispensáveis como água, luz, gás, etc., não sejam
esquecidos de serem pagos ou pagos erroneamente para que não haja surpresas
indesejáveis.
Também é importante considerar as despesas com alimentação, vestuário,
educação, fazendo uma lista de prioridades, e o que realmente é indispensável para
o bem-estar dos que habitam o espaço. O desperdício relacionado a esses fatores
pode aumentar em muito a conta final e deve ser visto com o maior rigor.
A limpeza também faz parte da administração do lar, uma casa limpa e
organizada causa o bem-estar mental, físico e emocional das pessoas. Manter uma
lista de afazeres durante a semana diminui o estresse causado por acúmulo de
tarefas que ficam para os finais de semana, ou seja, se há uma rotina de tarefas
distribuídas no decorrer da semana, os fins de semana poderão ser mantidos para
descanso e lazer, e que tem como consequência o bem-estar.
A administração do lar, como qualquer forma de organização, necessita de
soluções específicas para cada situação que se pode deparar. Para que tudo
transcorra como o previsto é preciso atitude, comprometimento e disciplina.
Estabelecer prioridades é listar em ordem de importância ou grau de
necessidade, as coisas que desejamos e/ou necessitamos adquirir, reparar, fazer ou
desfazer. Não é vergonhoso utilizar anotações ou consultar a família, os irmãos ou
pessoas idôneas e experientes para nos orientar naquilo que necessitamos. Hoje em
dia há pessoas que recorrem até a softwares de computador dada a importância de
um bom planejamento aliado a uma boa estratégia financeira. (cepein. femanet.com.
br/BDigital/arqTccs/1211390370.pdf).
1.3. FAMÍLIA
Família é o principal grupo social na formação do indivíduo, tendo como papel
fundamental o atendimento às necessidades biológicas, psicológicas, sociais e
culturais de cada um de seus componentes. Representa uma unidade social
complexa, constrói um modo de viver próprio, único, que faz parte de uma estrutura
dinâmica e contínua de interação para com a sociedade e com o meio ambiente.
Viver em família é essencial para todo ser humano.
A família, mais do que ninguém, educa e transmite crenças e valores. É
fundamental para o desenvolvimento da criança sentir-se parte de uma família, em
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que a proteção familiar, além de resguardar e preservar a vida e saúde de seus
membros, possibilita também orientação e acompanhamento. A forma de
relacionamento que se estabelece desde a mais tenra idade é a que irá prevalecer
no futuro, portanto, na adolescência, a relação com os pais terá, de maneira geral,
características semelhantes àquelas iniciadas a partir dos primeiros anos de vida
(pepsic. bvsalud.org/pdf/smad/v4n1/v4n1a04.pdf).
Embora, no geral, a família tenha origem em um fenômeno biológico de
conservação e reprodução da espécie, o conceito envolve questões vinculadas a
aspectos sociais que interferem diretamente na evolução humana. A família sofreu
consideráveis modificações ao longo da história, regulando as interações sociais e
cunhando preceitos morais e éticos, fomentando leis e normas. No entanto, o
conceito de família, independentemente de suas variações, é basicamente o mesmo
desde os primórdios da humanidade.

A família é uma instituição que possui

múltiplas funções. Uma das principais funções da família é a inserção da criança na
sociedade, através da herança de valores estabelecidos como cultura, afetividade,
valores e educação.
Ela desempenha um papel decisivo na educação formal e informal dos filhos,
e, além disso, no seu interior são absorvidos os valores éticos e humanitários, onde
se aprofundam os laços de solidariedade e afetividade. É também em seu interior
que se constroem as marcas entre as gerações e são criados e observados valores
culturais e morais.
A família é um fenômeno social onde se inicia o processo de socialização,
educação e formação para o mundo, processo esse fundamental à existência e
sobrevivência dos seres humanos enquanto indivíduos.

INTERVALO 20 MIN
EXPLANAÇÃO DE 01h50min

1.4. PLANEJAMENTO PARA A FAMÍLIA
O planejamento familiar, pode ser feito a partir do momento em que o casal
decide o momento em que os projetos devem ser executados, como por exemplo:
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comprar uma casa, carro, começar uma família, ou seja, planejar filhos ou não, fazer
uma viajem, cursar um mestrado ou doutorado fora do país, adotar um cachorrinho,
enfim, o planejamento familiar é qualquer projeto em que o casal trace e coloque em
prática ou não. Com o planejamento familiar, é importante salientar quepermite que
as pessoas atinjam o seu número desejado de filhos, e determinem o espaço de
tempo entre as gestações, que são alcançadas através do uso de métodos
contraceptivos, bem como por uma medida consciente de gastos e capacidade
econômica.
Neste contexto iremos abordar os principais pontos que devem ser
observados no planejamento familiar, visando uma boa administração de recursos
com uma boa alocação de prioridades, essenciais para a manutenção do lar.(cepein.
femanet.com. br/BDigital/arqTccs/1211390370.pdf).

1.5. BALANCETES MENSAIS

Além da organização física, como limpeza e manutenção, a organização
financeira também é de vital importância para o bom andamento da casa. É muito
importante para manter as contas em dia que um indivíduo ou família saibam qual é
a renda mensal, assim como identifique suas despesas fixas e qual a possibilidade
de despesas variáveis.
De acordo com a Fundação Getúlio Vargas (2009), 30% dos gastos-padrão
da população são com habitação e moradia. Portanto, com base nas necessidades,
é importante estar atento às contas a serem pagas, assim como as datas de
vencimento, evitando o pagamento de juros que aumentam o valor das referidas
despesas. Desenvolver uma planilha de despesas é uma forma de controle do valor
exato da manutenção de uma casa.
Figura 1 –Gestão das finanças pessoais e do orçamento familiar
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Fonte: JORNALECONONOMICO. SAPO. PT.

Uma sugestão para organizar as despesas é a confecção de uma planilha
para organizar as datas de pagamento das contas para que possam ser controladas
e planejadas, conforme exemplo a seguir:
Quadro 1 –Despesas do orçamento familiar

Fonte: MANUALFINANCEIRO.

Para poupar, investir e estar preparado para imprevistos, é preciso manter o
orçamento doméstico atualizado e sob controle. É preciso organizar a receita familiar
para que ela seja superior aos gastos do lar, entretanto esta não é uma tarefa fácil,
requer disciplina e empenho e muitas vezes são necessários cortes de gastos
considerados descartáveis e que não são de vital importância para o bom
andamento do lar; montar uma planilha ajuda a visualizar e controlar os gastos
mensais, assim, compras extras poderão ser feitas sem prejudicar o orçamento.
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1.6. CUSTO DE VIDA

RENDAS – DESPESAS = SALDO
Após esse cálculo, tem-se a parte crucial do orçamento: a análise do
resultado obtido para ter maior controle em seu custo de vida.
●

Se o seu saldo for positivo: significa que sua renda é maior que suas

despesas, ou seja, o que você recebe é suficiente para pagar o que você gasta. Isso
no curto prazo significa que você se encontra em uma situação financeira estável.
● Se

o seu saldo for negativo: você tem um problema, porque sua renda é

menor que seus gastos. Você está gastando mais do que recebe e isso pode
comprometer seriamente as suas finanças pessoais no longo prazo. Se estiver
nessa situação, está na hora de começar a agir! E sugerimos que seja
imediatamente.
Em ambos os casos, é importante que sejam tomadas algumas atitudes para
cuidar melhor das finanças. Afinal, não adianta fazer um orçamento familiar se não
utilizar o máximo possível de informações contidas nele.

1.7. COMPORTAMENTOS E ATITUDES QUE AJUDAM SEU ORÇAMENTO
FAMILIAR
Figura 2 – Comportamentos e atitudes que ajudam no seu orçamento familiar

Fonte: TECMUNDO. 123515.

Não fuja da realidade, principalmente se tiver uma forte percepção de que a
sua situação financeira não está boa. Ignorar o resultado obtido não irá ajudar em
nada! Não se deixe levar pelo “efeito avestruz”, isto é, aquela tendência que temos
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de ignorar informações potencialmente ruins para evitarmos o desconforto
psicológico que elas nos causam.
Esse comportamento é bastante comum quando o assunto é a elaboração do
orçamento doméstico. Muitas vezes não queremos saber, ou relutamos em
conhecer a nossa real situação financeira. Por isso, acabamos não fazendo ou
sempre temos uma “boa” desculpa para não fazer o nosso orçamento.
O orçamento em si é uma ferramenta muito boa e eficaz, mas se não houver
disciplina, força de vontade e ações efetivas de sua parte, ele se torna algo
insignificante e sem utilidade.
Por isso, separamos algumas ações que podem ser tomadas por quem
possui saldo positivo e também para os que possuem saldo negativo.
1.8. ATITUDES PARA QUEM TEM SALDO POSITIVO
1) Nunca ache que o seu conhecimento é suficiente para administrar bem o
seu dinheiro. Ser educado financeiramente exige muito conhecimento e disciplina,
pois as tentações de consumo são muitas.
2) Considere a opção de incluir em seu orçamento uma reserva de
emergência. Não deixe o viés do otimismo irreal te prejudicar, fazendo você
subestimar a chance de passar por experiências negativas como problemas de
saúde, assaltos ou desastres meteorológicos. Entenda que isso, infelizmente,
também pode acontecer com você.
3) Nunca se descuide, e sempre se esforce para que o seu saldo melhore
ainda mais.
4) Verifique quanto falta para que suas despesas superem sua(s) renda(s).
Pensando assim verá que sempre é possível cortar ou diminuir algum gasto.
5) Busque investir o dinheiro que está “sobrando” todo mês, mas para isso
procure conhecer um pouco mais sobre investimentos. Você verá que a poupança
não é a única opção. Para conhecer todas as possibilidades de investimentos, conte
com a ajuda de um profissional da área financeira.
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6) Guarde uma parte todo mês para realizar uma viagem com sua família ou
amigos. Você verá como isso é gratificante e te dará ainda mais força para continuar
a ter uma boa educação financeira.

1.9. DICAS PARA QUEM ESTÁ COM SALDO NEGATIVO

1) Com caneta e papel em mãos, anote durante um mês todo e qualquer
gasto realizado por você imediatamente após sua realização. Não deixe nada de
fora! Você se surpreenderá ao saber como um gasto que você acredita ser pequeno
pode ter efeitos enormes em seu orçamento.
2) Reveja com bastante atenção as suas despesas, pois assim fica mais fácil
saber o que precisa e pode ser cortado. Como as despesas fixas são mais difíceis
de serem suspensas ou alteradas, comece primeiro revendo suas despesas
variáveis.
3) Se possível, tente aumentar sua(s) renda(s) de alguma forma, como por
exemplo: sendo representante comercial de catálogos de grandes marcas, fazendo
trabalhos freelance nos finais de semana ou vendendo objetos que estão em desuso
em casa.
4) Estabeleça um limite de gastos para as suas despesas fixas. Estas não
devem ultrapassar mais de 50% da sua renda mensal líquida. Você poderia juntar
todos da casa, por exemplo, e realizar a limpeza em vez de pagar uma diarista.
Você pode até ter bons momentos com sua família e vai incentivar a organização de
todos.
5) Uma boa forma de economizar é pesquisar preços antes de efetuar as
compras. E não se esqueça do supermercado, pois ele representa uma grande
despesa no orçamento familiar da maioria dos brasileiros. Considerando uma família
brasileira comum, uma dica seria: compras entre R$ 100 e R$ 1.000 reais é bom
realizar 3 orçamentos e a partir de R$ 1.000 reais realizar 5 orçamentos. Você ficará
espantado como os preços variam entre as lojas, com diferenças superiores a 50%
em muitos casos.
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6) Evite sair de casa com cartões de crédito, uma vez que eles podem ser um
grande inimigo para o seu bolso. Apenas os utilize quando já estiver decidido, em
casa, sobre a compra e o parcelamento que realizará.
7) Tente, sempre que possível, fazer pagamentos à vista e com dinheiro, para
conseguir bons descontos e reduzir seus gastos.
8) Priorize seu plano de como sair das dívidas. Caso esteja com dificuldades
de pagar tudo em dia, dê preferência para as contas que possuem juros mais altos,
como cartão de crédito ou cheque especial.
9) Os juros podem ter um peso muito grande para as finanças. Diante disso,
nunca faça o pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito e nem utilize
o cheque especial. Não faça isso nem por um mês sequer!
10) Se estiver endividado com cartões de crédito ou cheque especial, procure
imediatamente seu banco para dividir esse valor. Se existe a possibilidade de você
fazer um empréstimo consignado para resolver a situação, faça. Essa é uma das
melhores soluções de crédito disponível no mercado para pessoas físicas.
11) Sempre que for realizar alguma compra, elabore uma lista com tudo
aquilo que você realmente necessita. A chance de você se dispersar e comprar algo
desnecessário é menor.
12) Não vá ao supermercado com crianças e com fome (é isso mesmo que
está lendo!), pois isso deixa você mais vulnerável para gastar. Nunca deixe de fazer
uma lista detalhada dos produtos que precisa e tenha disciplina para comprar
apenas o que estiver listado.
13) Planeje melhor as suas compras. Sempre que você pensar em comprar
algo, considere o impacto do valor no seu orçamento.
14) Sempre tente responder para você mesmo essas três questões: eu
realmente preciso disso? Qual a real utilidade deste produto para mim? Essa
compra não afetará o meu sono já que conseguirei pagá-la tranquilamente?
Além do que já foi dito, é importante ressaltar que o controle do orçamento
doméstico é um processo contínuo. Não adianta fazê-lo somente no momento em
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que a situação estiver ruim e, depois que a situação for revertida, você
simplesmente parar. A história pode se repetir!
A ferramenta utilizada para controle, seja uma planilha de orçamento familiar,
um aplicativo ou um caderno, deve ser revisada e atualizada constantemente para
que o resultado final seja preciso.

Sugerimos que não busque fazer um orçamento somente em momentos de
crise. Comece agora! Mantenha um bom planejamento mesmo quando estiver em
uma situação financeira tranquila. Assim, quando as turbulências financeiras
chegarem, sua família estará preparada e não será pega de surpresa.

O bom orçamento doméstico só depende de nós mesmos. Tenha em mente
sempre que, se não soubermos valorizar nosso dinheiro, ninguém fará isso por nós.

1.10. PLANEJAMENTO FAMILIAR É UMA SOLUÇÃO VIÁVEL!
Figura 3 –Planejamento Familiar.

Fonte: DRAUZIOVARELLA.

No Brasil, planejamento familiar é privilégio exclusivo dos bem-aventurados.
Sem mencionar números, vale resumir o atoleiro ideológico em que estamos metidos
nessa área.
Até a metade do século XX, poucas famílias brasileiras deixavam de ter cinco
ou seis filhos. Havia uma lógica razoável por trás de natalidade tão alta:
1) A maioria da população vivia no campo, numa época de agricultura
primitiva em que as crianças pegavam no cabo da enxada já aos sete anos. Quanto
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mais braços disponíveis houvesse na família,

maior a probabilidade de

sobrevivência.
2) Convivemos com taxas de mortalidade infantil inaceitáveis para os padrões
atuais. Ter perdido dois ou três filhos era rotina na vida das mulheres com mais de
trinta anos.
3) Além da cirurgia e dos preservativos de barreira, não existiam recursos
médicos para evitar a concepção.
(drauziovarella. uol.com. br/drauzio/artigos/planejamento-familiar/).
MÓDULO 1 –ATIVIDADES

Marque a alternativa correta:
1) Conforme ensinado pela apostila, quais as principais regras básicas para o
sucesso financeiro?
a) Nunca gaste mais do que ganha, Nunca gaste antes de ganhar e nunca gaste
tudo que ganhar;
b) Nunca gaste com o essencial, Nunca gaste com as prioridades e Sempre gaste
com o que desejar;
c) Gaste somente com o que lhe faz feliz, Gaste sempre aquilo que ganha e Gaste
além do que você ganha;
d) Nunca gaste menos do que ganha, Gaste antes de ganhar e Nunca gaste tudo
que ganhar;

2) Marque V para verdadeiro e F para Falso:
I. Definir questões de hábitos do casal em busca de uma estabilidade financeira é de
crucial importância para manter uma boa organização das finanças ( );
II. As finanças possuem uma relação extremamente interligadas com o casal que
estabelecerá a harmonia entre os mesmos e com o lar ( );
III. Assim como uma empresa, para funcionar de acordo com as expectativas,
manter-se com o orçamento do lar dentro do esperado, tem uma logística razoável,
a mesma necessita de uma administração eficaz, como também é necessário que
no lar haja organização, de modo que tudo funcione de maneira eficiente, otimizando
o tempo e não desperdiçando dinheiro ( );
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IV. Quando se planeja um investimento, deve-se observar a questão da necessidade
x indisponibilidade para que não se cause transtornos ao orçamento familiar a qual
devemos planejar de forma coerente sobre o que adquirir e se realmente é preciso
adquirir ( ).
A sequência correta é:
a) V, F, V, F;
b) F, F, V, V;
c) V, V, V, V;
d) V, V, V, F;

3) Qual o principal grupo social na formação do indivíduo?
a) O governo;
b) A Escola;
C) A Família;
D) Os amigos;

4) Além da organização física, como limpeza e manutenção, a organização
financeira também é de vital importância para o bom andamento da casa. É muito
importante para manter as contas em dia que um indivíduo ou família saiba qual a
sua renda mensal, assim como identifique suas despesas fixas e qual a
possibilidade de despesas variáveis.
Neste sentido, é correto afirmar que configura um procedimento que ajuda no
controle de gastos:
a) Plano de saúde;
b) Despesas com aluguel;
c) Cuidados pessoais;
d) Balancetes mensais;

5) Conforme ensinado pelo curso no material proposto, a tendência que temos de
ignorar informações potencialmente ruins para evitarmos o desconforto psicológico
que elas nos causam, é denominada como:

a) Efeito Estufa;
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b) Efeito Borboleta;
c) Efeito Avestruz
d) Efeito cascata;
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MÓDULO 2

EXPLANAÇÃO DE 01h50min

2.1. PLANO DE SAÚDE
Ao pagar um plano de saúde, na verdade você está garantindo sua
tranquilidade econômica em caso de doença. Para a maioria das pessoas, é o
melhor investimento que existe. Afinal, mesmo nos casos de tratamentos milionários,
já está tudo incluído na cobertura. O amplo tratamento contra o câncer, por exemplo,
é garantido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reguladora das
operadoras de saúde. E vale lembrar que vários medicamentos também estão
incluídos.
Na última atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que
lista a cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde, por exemplo, ocorrida em
janeiro de 2018, foram incluídos mais oito medicamentos orais. Essas medicações
servem para o tratamento dos cânceres de pulmão, melanoma, próstata, tumores
neuroendócrinos, mielofibrose e leucemia (afatinibe, crizotinibe, dabrafenibe,
enzalutamida, everolimo, ruxolitinibe, ibrutinibe e tramatinibe). Também foi incluída a
cobertura de Tomografia Computadorizada por Emissão de Pósitrons (PET-CT) para
diagnóstico de tumores neuroendócrinos.
Muita gente acaba se questionando se não seria mais vantajoso cancelar o
plano e fazer uma aplicação financeira que possa ser resgatada em caso de uma
necessidade. Por mais que a ideia pareça boa a princípio, é preciso lembrar que
procedimentos médicos custam muito caro e podem esgotar rapidamente suas
reservas econômicas. Uma emergência diante de uma situação grave, por exemplo,
que demande internação, cirurgias e medicamentos, pode facilmente ultrapassar a
casa dos milhares. Além disso, temos a triste realidade do sistema público de saúde
no Brasil. Conseguir consultas através do SUS pode demorar meses, e a falta de
equipamentos e profissionais acaba nos empurrando para o setor privado.
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2.2. TIPOS DE PLANO DE SAÚDE

Se não dá para abrir mão, podemos pelo menos tentar encontrar uma melhor
relação custo-benefício com o serviço. Existem várias modalidades de adesão aos
planos de saúde, com vantagens e obrigações diferentes em cada uma delas.
Consequentemente, os preços também variam.
De forma geral, podemos resumir os tipos de planos da seguinte maneira:
 Plano de referência: é o plano mais completo e, por isso, mais caro.
Garante cobertura às consultas, exames e tratamentos, além de cirurgias
e transplantes;
 Plano ambulatorial: é o plano mais básico, assegurando cobertura a
consultas, procedimentos ambulatoriais, internação e cirurgias, inclusive
tratamentos de hemodiálise, quimioterapia e radioterapia. Mas podem
existir restrições de acordo com cada operadora.
 Hospitalar: além da cobertura básica, oferece internação hospitalar em
quarto comum ou em UTI, sem limite de prazos. Também cobre médicos
e enfermeiras durante a internação.
 Hospitalar com obstetrícia: além da cobertura hospitalar, inclui prénatal, parto, assistência ao recém-nascido e eventuais complicações pósparto.
2.3.FAZENDO AS CONTAS
Se você é uma pessoa saudável que não realiza nenhum tipo de tratamento
e vai ao médico apenas para os exames preventivos de rotina, recomendamos a
escolha do plano mais básico, do tipo ambulatorial. Nessa modalidade, os custos
são bem mais acessíveis, com mensalidades mais baixas, e o usuário ainda pode
optar por ter participação nas consultas, pagando pequenas taxas apenas quando
precisar usar. Assim, dá para reduzir ainda mais o valor mensal. Uma boa analogia
para se pensar sobre os planos de saúde é compará-los com o seguro de um
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automóvel, você só perceberá a importância quando precisar usar. Por mais que ele
seja uma despesa e comprometa uma parte de sua renda, é um gasto que visa
proteger um dos maiores bens que você pode possuir: sua saúde.
2.4. GRAVIDEZ PROGRAMADA
Coisas para pensar e fazer antes de planejar a gravidez
É preciso avaliar as condições financeiras e o espaço físico, por exemplo,
além de estar preparada para enfrentar opiniões.
Figura4. Passos para planejar a gravidez.

Fonte: DICASDEMULHER.

Independentemente de ter sido planejada ou de ter sido descoberta num
momento em que o casal ainda não esperava, a gravidez é um período mágico e de
transformações – não só para a gestante, mas para toda a família envolvida. Mas é fato
que uma gestação planejada apresenta certas vantagens em relação a uma gestação
“surpresa”. Isto porque, quando planejada, todos os fatores necessários para uma boa
gravidez, para a mãe e para o bebê, são mais fáceis de serem alcançados,
anteriormente à gestação.
Márcio Coslovsky, ginecologista e obstetra especialista em reprodução
humana, aponta como principais vantagens de uma gravidez planejada: “poder
realizar um check-up clínico que antecede a gravidez e emagrecer, caso necessite.
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Também é uma oportunidade para tratar alguma eventualidade apontada nos
exames de check-up prévios”.
Para o ginecologista e obstetra, dois ou três meses normalmente é um tempo
razoável para a mulher começar a planejar sua gravidez.
Engana-se

quem

pensa,

porém,

que

planejar

a

gravidez

significa

simplesmente ir ao ginecologista e dizer “estou querendo ter um bebê”. Existem
inúmeros fatores que devem ser levados em consideração antes desta tomada de
decisão, e vários outros para serem colocados em prática quando a decisão de
engravidar estiver totalmente certa.
Figura 5 - Coisas para pensar e fazer antes de planejar a gravidez.

Fonte: DICASDEMULHER.

Você acha que chegou a hora de “aumentar a família”, que está preparada
para receber um bebê e, por isso, quer, o quanto antes, engravidar! Mas, calma:
achar não é o suficiente, é preciso ter certeza, afinal, filho, por melhor que seja, é
uma responsabilidade para a vida inteira.
“A mulher, antes de pensar em engravidar, deve consultar três áreas: a idade
reprodutiva, a estabilidade da relação e o equilíbrio profissional e financeiro, ou seja,
o conjunto biológico, emocional e racional deve estar em perfeita harmonia”,
comenta Cristiane M. Maluf Martin, psicanalista, especialista em Psicanálise, Terapia
de Casais, Psicodiagnóstico, Ludo terapia e Dinâmicas de Grupo.
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“É importante levar em consideração tudo antes de planejar uma gravidez,
seja no aspecto físico, mental, financeiro e espiritual, pois com certeza essa decisão
vai mexer com todas as áreas da sua vida”, acrescenta Cristiane.
Neste sentido, você confere orientações do que deve pensar e fazer antes de
começar, de fato, a planejar a gravidez.

1. Aproveitar a vida
Antes de tomar a decisão de engravidar, de acordo com Cristiane, o casal
deve aproveitar e desfrutar a vida despreocupada sem filhos. “Viaje, namore muito,
durma até tarde, surfe, monte a cavalo, enfim, faça tudo que te der prazer e tiver
vontade”, diz.
2. Fazer algumas perguntas para você mesma
Ter um filho é um compromisso para a vida toda, então, de acordo com
Cristiane, é importante fazer algumas perguntas para si mesma, como, por exemplo:
“É de comum acordo com o meu parceiro?”
“Eu e ele temos diferença de religião, já discutimos como isso vai ser para a
criança, futuramente?”
“Como vou conciliar o trabalho com a educação da criança?”
“Ambos estamos dispostos a abrir mão do luxo, como dormir até mais tarde,
por exemplo?”
3. Pensar nas condições financeiras
Uma criança precisa ser planejada em todos os sentidos, inclusive no
financeiro. “É importante que o casal faça uma estimativa de gastos e verifique se o
orçamento familiar, no momento, pode passar por essa significativa alteração”,
destaca Cristiane.
“É recomendável que o casal tenha economias para que possa arcar com os
gastos que se disparam, principalmente nos últimos meses da gravidez, e durante a
preparação para a chegada do bebê”, acrescenta a psicanalista.
“Como anda seu relacionamento? O futuro pai do bebê e você têm a mesma
vontade? Pensar em um filho como solução para uma relação que anda abalada
pode ser uma armadilha, pois a situação em si exige várias renúncias, ou seja, essa
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escolha acaba nos dando menos do que pensamos, e isso pode gerar um
desconforto interno chamado ansiedade. O pequeno ser assume o comando de tudo
à sua volta, por exemplo, os horários da casa, a estrutura do quarto, os móveis da
sala, tudo passa em torno da necessidade e dos desejos dos pequenos”, comenta a
psicanalista. Essas mudanças podem acontecer em maior ou menor grau, mas
certamente tem uma influência em como a vida do casal funciona a partir do
nascimento do bebê.
Cristiane ressalta que o maior erro de uma pessoa é achar que um filho vai
trazer felicidade ao casal. “Pois, na verdade, o que deve estar claro para o casal é
que o filho vai compartilhar a felicidade que já existe, mesmo porque seria muito
egoísmo da parte de ambos, colocar essa responsabilidade na criança”, destaca.
4. Estar preparada para enfrentar opiniões
Se o casal, de fato, tomar uma decisão importante como esta, certamente vai
acabar ouvindo diversas opiniões – algumas no sentido de incentivar, outras, talvez,
com a proposta de questionar. “Que bom! Já estava na hora, né?”; “Vocês têm
certeza que querem ter um filho? Dá trabalho!”; “Será que vocês não são muito
novos para isso?”. Esses são alguns exemplos de comentários que podem surgir.
Mas, vale ressaltar: a decisão é unicamente do casal. “E ambos devem ter em
mente que independentemente de comentarem sobre o desejo de terem um filho, as
cobranças são reais em qualquer família ou roda de amigos, porém, não significa
que esses palpites devem ser aceitos. Por exemplo, a pessoa começa a namorar,
cobram o casamento; depois que ela se casa, a cobrança é em relação aos filhos;
depois que o casal tem o primeiro filho, perguntam quando vem o segundo, e assim
por diante”, comenta Cristiane.
“Ressalto que o casal deve manter uma postura firme, para colocar limites e
enfrentar as perguntas e críticas da família e dos amigos, e deixar claro para eles
sobre como se sentem desconfortáveis com os questionamentos”, acrescenta a
psicanalista.
5. Ir ao dentista
Do ponto de vista mais prático, é bom a mulher ir ao dentista para checar, de
uma forma geral, como está a saúde da sua boca.
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“É importante ir ao dentista antes da gravidez e durante a gravidez. Existe
uma fragilidade na gengiva ocasionada pela gestação que pode causar
sangramentos gengivais e pequenos focos de infecção na boca”, destaca o
ginecologista Coslovsky.
6. Pensar sobre o obstetra que a acompanhará
É interessante começar a pensar no médico que você gostaria que te
acompanhasse durante a gravidez e no parto. Seu ginecologista de confiança faz
isso ou você terá que buscar um novo?
“O obstetra que acompanhará a gravidez tem que ser alguém com
experiência e de conhecimento atualizado, com quem a gestante tenha e/ou faça um
bom relacionamento”, destaca Coslovsky.
7. Busque o peso adequado
Se estiver acima do peso, é interessante buscar entrar no seu peso adequado
(que poderá ser informado por seu médico). “Isso não é fundamental, mas é muito
melhor para a mulher. As pessoas que estão acima do peso têm mais chances de
ficar diabéticas ou hipertensas na gravidez. A gravidez é uma sobrecarga para o
corpo, e se a mulher já estiver sobrecarregada pela obesidade, configura-se um
somatório de problemas”, explica Coslovsky.
Para perder peso, não há segredos: é preciso unir uma alimentação saudável
e balanceada à prática de alguma atividade física.
8. Pare de fumar
Coslovsky destaca que o cigarro é um inimigo da fertilidade. “Ele antecipa a
menopausa, diminuindo a função ovariana. Uma vez grávida, as substâncias tóxicas
atravessam a placenta e aumentam as chances de prematuridade e baixo peso fetal.
Para quem deseja engravidar, o cigarro deve ser abandonado para ontem”, diz.
9. Diminua a ingestão de bebida alcoólica: Pare de beber na gravidez
Para pessoas que fazem ingestão de bebidas alcoólicas, mesmo que
socialmente, devem interromper imediatamente após a descoberta da gravidez.
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10. Realize check-up clínico
A mulher deve fazer um check-up completo para verificar como está sua
saúde. Existem exames fundamentais que devem ser feitos antes da mulher
engravidar, como: Sorologias para afastar infecções, para rubéola e toxoplasmose,
glicemia, Papanicolau, ultrassons para diagnosticar possíveis malformações dos
órgãos reprodutivos e exames de HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana), sífilis e
hepatites que também estão disponíveis gratuitamente pelo SUS.
11. Interrompa o uso do método contraceptivo e tenha relação sexual no
período fértil
Se estiver fazendo uso de algum método contraceptivo, como, por exemplo,
anticoncepcional, é necessário interrompê-lo.
É fundamental ainda se informar sobre seu período fértil, que é o momento do
ciclo menstrual em que se torna mais provável a fecundação do óvulo pelo
espermatozoide e, portanto, a gravidez. Ou seja, é o momento em que ocorre a
ovulação — quando o ovário libera um ou mais óvulos para serem fecundados.
Considera-se que a ovulação acontece sempre no meio do ciclo, ou seja, em
torno do 14º dia de um ciclo normal de 28 dias. Então, já que o desejo é engravidar,
o período ideal para ter relações é de 3 dias antes a 3 dias depois do dia esperado
para a ovulação.

12. Comece a tomar ácido fólico
A mulher que está tentando engravidar pode começar a tomar ácido fólico. “É
uma boa ideia. O ácido fólico é benéfico para diminuição da má formação fetal e dos
defeitos no tubo neural do bebê, como a anencefalia”. Consulte o seu obstetra e sua
nutricionista para que juntos eles possam criar um plano de nutrição adequado para
a vinda do bebê.
13. Atente-se à sua alimentação
A mulher que está desejando engravidar não precisa necessariamente mudar
sua alimentação (ao menos que tenha hábitos ruins e os reconheça, como, por
exemplo, consumir muita fritura e doce), porém deve ficar atenta às carnes cruas e
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saladas mal lavadas, por causa da toxoplasmose. Fora isso, os outros hábitos
alimentares podem continuar os mesmos”.
Há muitas dúvidas e até mitos sobre o consumo de café, mas, de acordo com
o ginecologista, o café não é contraindicado na gravidez ou no planejamento dela.
Sem exageros e com bom senso o consumo do café é permitido, mas é preciso
moderação. De toda forma, é sempre importante conversar claramente com o
médico sobre possíveis alterações que devam ser feitas na alimentação.
Por fim, além destas questões práticas, é muito importante controlar a
ansiedade neste período e, também, “zelar pelo relacionamento”, não deixando que
esta fase de preparação para a gravidez se torne algo penoso, estressante.
A relação sexual para ter um filho também deve ser especial, de consagração
de uma união, o casal deve aproveitar para desfrutar deste momento e nunca o
realizar por obrigação (somente com aquela ideia fixa de gerar um bebê). Esta é
uma fase que pede cumplicidade, amor e romantismo!
2.5. GRAVIDEZ INDESEJADA E VIOLÊNCIA URBANA
A irresponsabilidade diante das mulheres que engravidam por acidente é
muito preocupante, ainda mais em casos de gravidez na adolescência. É importante
afirmar que hoje existem métodos anticoncepcionais gratuitamente em todos os
postos de saúde em todo o Brasil, assim como pílulas, injeções e adesivos
anticoncepcionais, DIU (Dispositivo Intrauterino), laqueadura, vasectomia. O que
falta é consciência para buscar entendimento sobre assuntos relacionados ao sexo,
dsts e gravidez. Casais da classe média e alta, que podem criar os filhos por conta
própria, na maioria fazem planejamento para engravidarem e buscam com
antecedência o preparo para receber esse bebê, porém a busca pelo entendimento
sobre assuntos relacionados ao planejamento familiar, sexo, filhos, etc. independe
de condição financeira, o que existe é uma falta de informação e estas estão
disponíveis gratuitamente em postinhos de saúde ofertados pelo Sistema único de
saúde (SUS).
Sejamos todos conscientes que a base da sociedade é a família e ela como
célula mater, precisa ser tratada na fonte para que se possa devolver ao país a
qualidade de vida que a população tanto necessita e que somente através do
conhecimento, da escola, da família planejada, estruturada e responsável, se
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solidifique e se torne a fortaleza que deve ser e perdure de gerações em gerações.
(Danielle Medeiros)

INTERVALO DE 20min
EXPLANAÇÃO DE 01h50min
2.6.DROGAS E BEBIDAS
O alcoolismo tem se tornado um grande problema social e de saúde pública e
é definido pela OMS (Organização Mundial da Saúde), como um estado psíquico
e/ou físico, resultante da interação do organismo vivo e a substância, caracterizado
por alterações que compelem à pessoa à ingestão da droga, de forma sucessiva ou
periódica, com a finalidade de experimentar seus efeitos psíquicos e, às vezes, para
evitar o desconforto de sua abstinência.
O contexto familiar, espaço onde as relações entre os diferentes membros se
desenvolvem, interfere diretamente no amadurecimento das crianças e se configura
em uma base de sustentação em meio a tantas descobertas que se fazem
necessários para inibir as causas que levam ao consumo de drogas, sejam elas de
natureza alcoólica, tabagismos, dentre outras.
As causas de consumo do álcool e outras drogas são extremamente
complexas. Estudos apontaram que, quando os pais acompanham seus filhos,
verificam suas amizades e companhias de perto, tendo um relacionamento próximo
e de amizade com os mesmos, evitam, muitas vezes, que eles caiam no caminho
das drogas, vícios e más influências, reduzindo, através de orientação, a perda do
filho para os desvios da vida.
O apoio familiar, como a comunicação entre pais e filhos e o monitoramento
parental são exemplos de efeito protetor em relação a estes comportamentos.
Um fator preocupante que se observa atualmente é que as drogas estão cada
vez mais comuns na vida de crianças e adolescentes que se deparam
constantemente em seu dia a dia com convites para participarem do mundo das
drogas, por meio de estímulos advindos da mídia (Televisão, rádio, redes sociais e
internet) pela busca de inserção e aceitação em grupos.
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Os adolescentes, pelas características próprias dessa fase, são mais
vulneráveis à experimentação das drogas, pela necessidade do inesperado, da
busca por novas experiências e sensações. É importante que pais, profissionais de
saúde, educadores e sociedade em geral, que, de um modo ou de outro, estejam
envolvidos com o adolescente, tenham a compreensão do mundo de significados
que permeia a sua vida. E que também possuam conhecimento a respeito das
drogas e das implicações do seu uso na vida humana.
Conhecer estes fatores se torna importante para abordagens de prevenção,
redução ou eliminação de riscos. O papel da família na prevenção de
comportamentos de risco em jovens tem sido enfatizado, bem como o fortalecimento
de vínculos familiares, passando pelo monitoramento parental, apoio e comunicação
entre pais e filhos.
A família agrega uma série de conjunto de valores, conhecimentos, crenças e
práticas como estabelecer laços de afeto, ambiência de diálogo e acolhimento das
demandas dos jovens, que podem influenciar diretamente no comportamento e na
vida destes e assim prevenir condutas de risco. Se faz necessário que os pais ou
responsáveis se envolvam no monitoramento das atividades dos adolescentes
deixando sempre a liberdade para que estes possam se abrir sem ser julgados, mas
orientados quando necessário. Um estudo realizado nos Estados Unidos apontou
diversos fatores protetores entre as famílias, incluindo a conexão e coesão
familiares, assim como a supervisão familiar. Estas atitudes dos pais resultaram na
redução do uso do álcool, drogas e criminalidade.
2.7. OS DOZEPASSOS PARA A PREVENÇÃO
Como instituição cuidadora de seus membros e responsável direta pela
transmissão de valores éticos e morais, tendo como objetivo, contribuir para a
prevenção frente aos inúmeros problemas acarretados pelas drogas, sugerimos a
observância dos 12 passos a seguir elencados, tendo como intuito a prevenção do
uso de drogas:

1) Evitar, dentro da família o uso abusivo de bebidas alcoólicas, cigarro,
medicações (pílulas para dormir ou emagrecer), intoxicação com o trabalho, comer
demais, comprar demais, jogar demais, etc.
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2) Apoiar e respeitar a individualidade, despertando no filho o senso crítico, a
coerência.
3) Conhecer os amigos dos filhos e aproximá-los de sua casa, observando-os,
assim como também procurar conhecer a família dos mesmos.
4) Não exigir da escola papéis que não lhe são pertinentes, mas sim procurar
ter uma participação ativa junto à mesma.
5) Capacitá-los a resistir às pressões do grupo (amigos = família paralela).
6) Orientá-los para que procurem ajuda dentro da família, para resolução de
seus problemas.
7) Atualizar-se sobre os fatores de risco presentes na sociedade, que
afrontam os jovens, para saber orientá-los.
8) Procurar conhecer, para abordar com naturalidade, drogas, efeitos e
consequências, sem assumir uma atitude de terror, assim como também orientá-los
sobre os assuntos “tabus” como sexo.
9) Reavaliar os valores rígidos, muitas vezes presentes na família, em um dos
pais ou ambos.
10) Evitar o autoritarismo como também o excesso de permissividade.
11) Instituir o diálogo na família.
12) Prevenir – valorizando uma vida saudável, ajudando-os a fortalecer-se
para vencer as frustrações, enfatizando o amor à vida e elevando a autoestima.
Estes passos têm como objetivo, esclarecer e orientar pais e responsáveis
para identificar os fatores de risco envolvidos se houver negligência em algum
desses passos e que podem acarretar no uso de drogas, álcool e envolvimento com
companhias que acabam arrancando do seio familiar um jovem que poderia ter sido
orientado para trilhar caminhos bem melhores.
2.8. EDUCAÇÃO
A interação entre Escola e Família no Processo Pedagógico para uma
educação de qualidade é sobremaneira fundamental para o devido desenvolvimento
da criança e/ou adolescente. As atuações dos profissionais em educação e o que
eles têm feito para que ocorra essa interação para que ambas as partes, tanto a
escola quanto a família, alcancem um objetivo em comum: o de proporcionar às
crianças e adolescentes, uma educação de qualidade.

35

A tarefa de educar é difícil e nos últimos tempos têm se mostrado ainda mais
árdua para a família e, consequentemente, para a escola. São elas, as duas
principais instituições responsáveis pela educação da criança e do adolescente, por
isso essa integração é necessária. Assim, é importante observar e destacar o
trabalho de cooperação, que pode e deve acontecer objetivando o sucesso do aluno,
seu pleno desenvolvimento e preparo para o exercício da cidadania, como previsto
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº9. 394/96).
Existe a pretensão de levantar questionamentos junto aos pais e a
comunidade escolar, com o objetivo de reunir reflexões para que se possa
conscientizar os envolvidos da importância de buscar informações para aquilo que
não é possível lidar naquele momento e assim aprender a cada situação nova. Não
existe manual com cada criança que nasce, mas se houver a consciência no adulto,
que depende dele a busca de aprendizado para educar seus filhos, netos, para que
possam se tornar cidadãos preparados para também preparar outros cidadãos e
assim girar uma roda viva de geração em geração. Portanto, o processo de
construção desse indivíduo, onde o papel da família se mostra essencial, determina,
desde cedo, as normas e os valores sociais e culturais que foram criados e
reformulados no decorrer da sua formação.
Não deveríamos ser obrigados por lei a assumir um papel para o qual somos,
em tese, biologicamente preparados, todavia, nem sempre as famílias, pais e
responsáveis se dispõem a uma efetiva a participação no processo de ensinoaprendizagem de seus filhos, assim, a própria lei tem de garantir a participação
destes no processo de ensino-aprendizagem das crianças. Dessa forma, o dever da
família com o processo de escolaridade e a importância da sua presença no
contexto escolar é publicamente reconhecido na Legislação Nacional e nas
Diretrizes do Ministério da Educação. É dever da família integrar-se à escola, pois tal
participação fomenta nos filhos a noção de responsabilidade, e melhora o
sentimento de pertença à comunidade.
Na relação família/escola, uma sempre espera algo da outra. E para que isto
de fato ocorra, a escola, como instituição formadora de cidadãos atuantes e de local
onde os profissionais da educação trabalham, é preciso que ela seja capaz de
construir coletivamente uma relação de diálogo mútuo, onde cada parte envolvida
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tenha o seu momento de fala, mas também de escrita, onde exista uma efetiva troca
de saberes.
Nos momentos de interação entre escola e família é preciso conceber que a
capacidade de comunicação exige a compreensão da mensagem que o outro quer
transmitir e para tal faz-se necessário o desejo de querer escutar o outro, a atenção
às ideias emitidas e a flexibilidade para se receber as ideias que podem ser
diferentes, mas complementares.
A escola por sua vez tem o compromisso de transmitir mais que o
conhecimento sistematizado, preocupando-se em despertar no aluno a capacidade
de buscar seu desenvolvimento individual e social.
Pensar em educação é pensar na influência de um ser para outro, é pensar
no agenciamento de um aprendizado intelectual e moral. Trata-se de um processo
sem repressão ou coação, pois deve-se conquistar a atenção, admiração do
educando pelo educador. Educar é elevar, estimular a busca, procurar a perfeição,
despertar a consciência, facilitar o progresso integral do ser. A educação é o
processo contínuo de desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e morais
do ser humano. A capacidade de cortesia, delicadeza e civilidade está diretamente
ligada ao conceito de educação, que vai se desenvolvendo através de experiências
vividas ou presenciadas por cada indivíduo ao longo da sua vida.
Figura 7- A importância da inovação no ensino e aprendizagem dos alunos.

Fonte: NOVOSALUNOS.

Outro ponto notório a se destacar, é que o envolvimento da família no
processo educacional da criança melhora a imagem da escola e o seu vínculo com a
comunidade. Tal envolvimento significa uma educação de sucesso apoiada no
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binômio escola-família, já que não se aprende só na escola. Nesta, aprende-se a
aprender, mas para aprender, o indivíduo deverá ser estimulado por um meio
ambiente favorável, sendo que é na família que os alunos adquirem os modelos de
comportamentos que exteriorizam na sala de aula.
Tudo que vimos até agora ressalta a importância de refletir o quanto a
educação e os costumes transmitidos pela família, influenciam o comportamento
apresentado pelo indivíduo. Contudo, a educação é um processo bem mais amplo e
se dá em outros locais, durante toda a vida do indivíduo.
A escola é o contato com o social fora da família, por isso é importante que
família e escola trabalhem em conjunto.
MÓDULO 2 –ATIVIDADES
1) Constitui garantia à tranquilidade econômica em casos de doença que lhe
incapacite temporariamente, garantindo-lhe assistência:
a) Seguro de vida;
b) Seguro automobilístico;
c) Tesouro Direito;
d) Plano de Saúde;

2) Conforme elucidado no material, é correto afirmar que se você é uma pessoa
saudável que não realiza nenhum tipo de tratamento e vai ao médico apenas para
os exames preventivos de rotina, é recomendável a escolha do plano mais básico,
do tipo:

a) Ambulatorial;
b) Setorial;
c) Referencia;
d) Hospitalar;

3) Avaliar as condições financeiras e o espaço físico, além de estarem preparados
para enfrentar opiniões, independentemente de ter sido planejada ou de ter sido
descoberta num momento em que o casal ainda não esperava.
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O trecho acima se refere à:

a) Gravidez;
b) Doença Sexualmente transmissível;
c) Contas indesejadas;
d) Aquisição de imóvel;

4) Responda C para Correto ou E para Errado:
“É importante ir ao dentista antes da gravidez e durante a gravidez. Isso pois, existe
uma fragilidade na gengiva ocasionada pela gestação que pode causar
sangramentos gengivais e pequenos focos de infecção na boca”. ( );

5) A Gestante se estiver acima do peso, é interessante buscar entrar no seu peso
adequado (que poderá ser informado por seu médico). “Isso não é fundamental, mas
é muito melhor para a mulher, isso porque as mulheres que estão acima do peso,
durante a gravidez, possuem mais chances de:

a) Aumentar a aceleração de seu metabolismo;
b) Produzir mais hormônios;
c) Ficar Diabéticas ou Hipertensas;
d) Ter problemas ósseos;

6) Dentre outros fatores, constitui inimigo da fertilidade:

a) Bebida Alcoólica;
b) Cigarro;
c) Doces;
d) Atividades Físicas;

7) O momento do ciclo menstrual em que se torna mais provável a fecundação do
óvulo pelo espermatozoide e, portanto, a gravidez. Ou seja, é o momento em que
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ocorre a ovulação — quando o ovário libera um ou mais óvulos para serem
fecundados é denominado de:

a) Tratamento gestacional;
b) Período Fértil;
c) Método Contraceptivo;
d) Método Fértil;

8) Marque V para Verdadeira ou F para Falso:

I. O alcoolismo é definido pela OMS como um estado psíquico e/ou físico,resultante
da interação do organismo vivo e a substância, caracterizado por alterações que
compelem à pessoa à ingestão da droga, de forma sucessiva ou periódica, com a
finalidade de experimentar seus efeitos psíquicos e, às vezes, para evitar o
desconforto de sua abstinência. ( );

II. O contexto familiar, espaço onde as relações entre os diferentes membros se
desenvolvem, não interfere diretamente no amadurecimento das crianças e se
configura em uma base de sustentação em meio a tantas descobertas que se fazem
necessários para inibir as causas que levam ao consumo de drogas, sejam elas de
natureza alcoólica, tabagismos, dentre outras. ( );

III. As causas que consumo do álcool e outras drogas são extremamente complexas,
e estudos têm apontado que estes riscos não são reduzidos na presença de famílias
que exercem seu papel de proteção, monitorando e apoiando os adolescentes seus
entes. ( );

IV. A família agrega uma série de conjunto de valores, conhecimentos, crenças e
práticas que podem influenciar diretamente em práticas que promovem a saúde de
familiar, ou, ao contrário no caso de sua ausência que aumentam a vulnerabilidade
dos jovens para doenças. ( );

A sequência correta é:
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a) V, F, V, F;
b) F, F, V, V;
c) V, F, F, V;
d) V, V, V, F;

9) A tarefa de educar é difícil e nos últimos tempos têm se mostrado ainda mais
árdua para a família e, consequentemente, para a escola. São elas, as duas
principais instituições responsáveis pela educação da criança e do adolescente, por
isso essa integração é necessária. Assim, é importante observar e destacar o
trabalho de cooperação, que pode e deve acontecer entre escola e família,
objetivando o sucesso do aluno, seu pleno desenvolvimento e preparo para o
exercício da cidadania, como previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional. O mandamento Legal da Lei de Diretrizes e Bases da Educação é prevista
na Lei nº:

a) 8.666 de 1993;
b) 8.112 de 1990;
c) 9.784 de 1999;
d) 9.394 de 1996;

10) Possui o compromisso de transmitir mais que o conhecimento sistematizado,
preocupa-se também em despertar no aluno a capacidade de buscar seu
desenvolvimento individual e social. O texto em questão refere-se:

a) Pais;
b) Irmãos
c) Família;
d) Escola;
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MÓDULO 3

EXPLANAÇÃO DE 01h50min

3.1. REDUÇÃO DE CUSTO

Água

Boas práticas em termos de sustentabilidade são essenciais para o meio
ambiente e para o ambiente do lar. Banhos mais rápidos garantem economia, mas
ainda é possível ir além, instalando uma pequena peça de plástico para diminuir a
vazão de água. Os redutores ou reguladores de vazão para duchas podem ajudar a
economizar em média 50%. O mesmo item pode ser usado nas torneiras de casa.
Antes de começar o reparo no sistema hidráulico, é preciso fechar o registro e
depois desencaixar o chuveiro do cano de água. O redutor deve ser colocado na
entrada de água, conforme orientação do fabricante.
O projeto de instalação da rede hidráulica deve atender aos requisitos
normativos de dimensionamento da pressão nos equipamentos. A NBR 05626 –
998 estabelece valores mínimos de pressões para os pontos hidráulicos, a fim de
que o uso da água seja o mais eficiente possível.
A pressão hidráulica excessiva contribui significativamente para o desperdício
de água, tendo em vista que a vazão resultante será muito maior do que o
necessário. Logo, o dimensionamento bem elaborado das tubulações se apresenta
como fator determinante para a redução do consumo.
Tenha como exemplo que um chuveiro com aquecimento a gás com vazão de
11,5 litros/minuto, com restritor instalado para vazão de 8 litros/minuto, diminui em
32% o consumo. Já uma ducha com vazão de 20,5 litros/minuto, com o mesmo
restritor, gera economia de 62%.
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Luz Elétrica

O desafio de controlar e economizar ao máximo, o consumo de energia
elétrica corporativa, faz parte da rotina dos gestores. No Brasil, além da alta tarifa de
energia (atualmente 7% e chegará a 9% até 2020), há o desperdício de 10% da
energia produzida. Essa porcentagem representa todo ano, 12 bilhões de reais.

O valor é alto e o preço é caro, mas, com algumas práticas quanto ao
consumo de energia, aliado à muito planejamento, essa redução dos gastos
acontece. Separamos 10 formas e dicas para você discutir e colocar em atividade na
sua casa ou empresa.

1- Uso de lâmpadas LED: As lâmpadas LED vêm conquistando sua
merecida fama, mas ainda há lugares e setores em que ela não chegou. Ela é
considerada uma evolução por trazer economia, durabilidade, ser sustentável e mais
eficiente ao iluminar. Essas lâmpadas aplicadas a todas as áreas das médias e
grandes empresas já mostraram ótima relação de custo–benefício.
Figura 8 – Economia de energia com o uso das lâmpadas Led

Fonte: MUNDOSOLAR.

2- Utilização ao máximo de Luz natural: É preciso lembrar que
existem muitas empresas, pela sua atividade industrial ou pela localidade, que
possuem prédios mais fechados e não conseguem desfrutar das fontes de luz
naturais, mas, até nesses casos e com ajustes, as companhias podem mudar a
atual realidade. A colocação de janelas maiores ou envidraçadas é uma das formas
de trazer a economia com energia, além de mudar o ambiente para que ele fique
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mais prazeroso para trabalhar. Ao realizar mudanças que priorizem a luz natural, a
economia gerada é em torno de 64%, levando em conta outros fatores. Por isso, a
cultura da economia de energia deve ser praticada em vários aspectos. Investir
nessas mudanças lhe trará tanto um retorno financeiro com economia de energia
quanto em melhoria do desempenho no trabalho de cada pessoa.

3- Consumo consciente de energia: Trabalhar o consumo consciente de
energia em qualquer ambiente do lar é um desafio, pois é necessário saber engajar
todos para que os maus hábitos relacionados ao desperdício sejam desencorajados
e deem lugar às boas práticas. Atitudes simples, desde desligar o que não esteja em
uso, não deixar carregadores plugados na tomada sem utilização, aproveitar
períodos do dia para diminuir o uso dos ares–condicionados: todos esses hábitos
podem ajudar na economia de energia elétrica corporativa e fomentam o uso
consciente.

4- Ventilação natural para um ambiente mais agradável: Assim como a luz
natural pode trazer benefícios, uma ventilação que utilize menos fontes eletrônicas e
artificiais também é muito benéfica. Aposte em alternativas como as venezianas
industriais, elas podem, além de economizar energia, trazer o equilíbrio térmico para
o ambiente e eliminar substâncias insalubres presentes no ar.
5- Investimento

em

energias

renováveis:

O

uso

de

energia

limpa das empresas, em especial de médio e grande porte, tem se mostrado cada
vez mais vantajoso. Além de serem sustentáveis, resultam em economia e, em
projetos mais robustos, na autossuficiência da energia tradicional. O investimento
em energias renováveis tem se mostrado vantajoso, principalmente para a energia
solar.
Gás e Telefone
A primeira situação é visualizar todos as despesas. A pessoa precisa primeiro
fazer isso para saber onde gasta e o porquê gasta além do que deveria, e depois,
conscientizar a família sobre os gastos que estão realizando.
O diagnóstico deve contemplar os dois tipos de despesas: fixas e variáveis.
As fixas são as contas mensais de água, telefone, mensalidades como escola,
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faculdade e plano de saúde, energia elétrica, TV a cabo, internet e etc... Já as
variáveis são gastos com o lazer, alimentação fora de casa, viagens, aquele
cafezinho durante o expediente de trabalho, entre outros.
Existem horários e dias melhores para fazer ligação, em que a tarifa fica 30%,
50% ou até 75% menor, segundo estudos. O resultado é que o valor da conta de
telefone cai pela metade, resultando uma economia considerável.
Procure utilizar o telefone racionalmente. Ligações mais demoradas e/ou
interurbanas ficarão mais baratas se feitas em horários de tarifas reduzidas. Informese junto às operadoras e pesquise quais são esses horários. Lembre-se de que as
ligações em aparelhos celulares possuem tarifas mais elevadas. A utilização da
Internet pode ocasionar aumento significativo no valor da conta telefônica.
Estabeleça limites para o uso e verifique os horários que apresentam tarifas mais
baratas.
Compras Mensais
Alimentação: Antes de ir ao supermercado, elabore uma lista de tudo o que você
precisa. Desta forma, evitará gastos desnecessários. Fique atento à disposição dos
produtos nas prateleiras: supérfluos e itens mais caros estão, normalmente, sempre
ao seu alcance. Lembre-se de que as pessoas têm maior tendência a comprar
supérfluos quando vão ao supermercado com fome.
Vestuário: Não compre por impulso. Pesquise! O mesmo produto pode, por vezes,
ser encontrado em diversas lojas por preços diferenciados. Cuidado com as
promoções. Nem sempre elas são tão vantajosas quanto se apresentam.
Mensalidades: Atente-se às cláusulas referentes às datas de vencimento dos
pagamentos, assim como às penalidades previstas em contrato. Procure se
possível, adequar os vencimentos a datas posteriores a do recebimento do seu
salário.
3.2. DESEMPREGO E INSEGURANÇA NO EMPREGO

O Desemprego e Seus Impactos na Estrutura Familiar
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O desemprego hoje é uma das mais importantes causas de desestruturação
familiar. A insegurança gerada pelo desemprego leva os indivíduos a viverem sob
constante pressão, se sentindo ameaçados e com os nervos à flor da pele. Todos os
princípios e valores adquiridos

como a honestidade,

o cumprimento de

compromissos financeiros se vão e o ser humano não sabe lidar com cada um
deles.
Figura 9 – O desemprego e seus impactos na estrutura familiar

Fonte: ECONOMIA. CULTURAMIX.

O Desemprego e Seus Impactos
Saber que ao final do mês não haverá o mínimo para dar conta das suas
necessidades básicas e de sua família, desestrutura qualquer indivíduo gerando
graves desvios de conduta como o alcoolismo, a violência doméstica e condutas
ilícitas ou se dispor a trabalhar em condições humilhantes para levar o sustento para
sua casa. Muitos indivíduos mesmo enfrentando o desemprego, com criatividade,
atitude e determinação encontram uma saída digna e honesta para sustentar sua
família.

Causas Atuais do Desemprego
A modernização da indústria, do comércio exterior, da sociedade, as mudanças no
cenário econômico e político, crises em outros países que afetam nosso país em
relação às exportações, a tecnologia avançada substituindo a mão de obra humana,
a necessidade de capacitação profissional, a necessidade de reduzir custos com
mão de obra para ficar com preços mais competitivos sem abrir mão da qualidade
fazem com que muitas empresas escolham por reduzir seu contingente de

46

colaboradores para que a empresa se mantenha no mercado. Muitas vezes o critério
de seleção de corte se dá no item comportamental do colaborador, o que faz com
que aquele colaborador que possui atitudes que a empresa admira, seja mantido.
Consequências do Desemprego
Hoje, homens e mulheres sofrem com o desemprego. As consequências se
refletem na sociedade, especialmente na família. É bom sempre estar de olho em
algum Negócio de Futuro. O desemprego na atualidade coloca jovens diante da falta
de empregos, os mais velhos e com maior grau de instrução diante da queda de sua
renda e aos idosos é imposta a responsabilidade de no mínimo ajudar no sustento
de todos. Esta ausência da capacidade protetiva e provedora da família, corrói o
caráter dos indivíduos afetando a estrutura familiar e sua saúde física e mental.
Figura 10 – Consequências do Desemprego

Fonte: ECONOMIA. CULTURAMIX.

Vivemos um tempo em que as mudanças acontecem a todo momento e de tal
forma que se o indivíduo não tiver em constante aprendizado e sintonia com o
mercado, deixa de ser interessante para o seu mercado de trabalho. Sendo a
maioria da população brasileira de classe C, D e E muitos são os que não tiveram
acesso e oportunidades de cursarem sequer cursos básicos por terem que estar
buscando o sustento e quando percebem a necessidade, muitos já não conseguem
por motivos comportamentais, intelectuais, financeiros, logísticos ou até por
escolhas. Podemos ainda mencionar o grande número de analfabetos que ainda
temos no Brasil. Apenas estas referências já apontam para algumas das causas do
desemprego no País.
A todo momento é preciso ser um grande Empreendedor Individual, estar
sempre de olho nas relações Custo Benefício para saber que decisão tomar e
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quando tomar. Pessoas sem capacitações específicas para o setor de trabalho
margeiam as cidades, vivendo em condições subumanas, deixando-se degradar
física e moralmente.

INTERVALO DE 20min
EXPLANAÇÃO DE 01h50min
3.3. ECONOMIA DO BRASIL
Figura 11- O Brasil possui possibilidades de execução de várias atividades econômicas.

Fonte: BRASILESCOLA. UOL.COM. BR/BRASIL/ECONOMIA-BRASIL.HTM.

Para podermos entender a nossa economia particular, vamos entender
resumidamente sobre a economia do nosso país.
A grande extensão territorial do Brasil proporciona possibilidades para a
execução de várias atividades econômicas. Além da existência de riquezas minerais,
a sua grande extensão territorial pode ser destinada à atividade agropecuária.
O Brasil é um país que apresenta uma economia sólida, é exportador de
uma grande variedade de produtos, fato que fortalece sua economia. As atividades
de agropecuária, indústria e serviços são bem atuantes e contribuem para o
crescimento do PIB (Produto Interno Bruto).
Os principais produtos que o Brasil exporta são: minério de ferro, aço,
soja e derivados, automóveis, cana-de-açúcar, aviões, carne bovina, café e carne de
frango.
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Os produtos mais importados pelo país são: petróleo bruto, produtos
eletrônicos, peças para veículos, medicamentos, automóveis, óleos combustíveis,
gás natural e motores para aviação.
O Brasil, juntamente à Argentina, Uruguai e Paraguai, forma o bloco
econômico denominado MERCOSUL (Mercado Comum do Sul). Além desse bloco
econômico, o Brasil também integra a OMC (Organização Mundial de Comércio).
Cada região brasileira apresenta especificidades nas atividades econômicas:
Norte
A economia da região Norte baseia-se, principalmente, no extrativismo vegetal de
produtos como madeira, látex, açaí e castanha. A atividade de mineração também é
muito forte na região, principalmente extração de ferro, cobre e ouro. Merece
destaque também a Zona Franca de Manaus.
Nordeste
A economia dessa região é bem diversificada, o turismo é muito forte, há uma
grande presença de indústrias, agronegócio e exploração de petróleo. A cana-deaçúcar é o principal produto agrícola da região.
Centro-Oeste
A economia gira em torno da agropecuária (plantações de soja, milho, entre outros),
pecuária bovina e indústrias.
Sudeste
Apresenta o maior parque industrial do Brasil. Abriga as maiores montadoras e
siderúrgicas do país. Os serviços e o comércio são bem sofisticados e diversificados,
além de representarem a principal atividade econômica da região.
Sul
A maior parte das riquezas provém do setor de serviços, o ramo industrial é
representado, principalmente, pelos setores metalúrgico, automobilístico, têxtil e
alimentício. A agropecuária é bem forte na região.
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3.4. ECONOMIA DO LAR
Como Fazer Render o Dinheiro Economizado?
Figura 12 – Como economizar dinheiro ganhando um salário mínimo.

Fonte: FABRICANDOVECEDORES.

Investir é o melhor caminho para as suas economias, mas qual a melhor forma?

Os conhecimentos sobre economia doméstica também englobam o que fazer
com o dinheiro economizado. A partir disso, vamos mostrar as formas de como você
pode fazer isso. O primeiro passo é fazer o seu orçamento mensal e separar a
quantidade a ser guardada antes mesmo de utilizar para pagar as contas ou
compras. Então, faça como os homens mais ricos do mundo, invista o valor
economizado. Deste modo, você faz o seu dinheiro trabalhar por você!
A economia doméstica é um conjunto de conhecimentos como nutrição,
financeiro e serviços sociais. Eles são aplicados com o objetivo de gerar consumo
consciente e melhor aproveitamento dos recursos em casa.
Para começar, você precisa fazer um planejamento financeiro por meio de
planilhas ou aplicativos. Com esse mapeamento, fazer os cortes necessários. Ao
iniciar a economia doméstica, você e sua família devem priorizar o pagamento das
dívidas e a formação da reserva de emergência.
É possível economizar em todas as áreas, como na conta de energia elétrica,
no supermercado e, até mesmo, vendendo o que a sua família não precisa
mais. São medidas simples que formam grandes somas.
Com o dinheiro economizado, você pode investir, aplicar no Tesouro Selic,
por exemplo. Este é um meio seguro e que oferece uma rentabilidade superior à
poupança. Saiba como a seguir.
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3.5. INVESTIMENTOS
Investir é possível, mas é necessária uma estratégia elaborada e
consciente. O bom investidor sabe o que quer, se mantém informado e sempre
busca novas oportunidades de angariar mais conhecimento.
O Brasil, mesmo na crise, está cheio de oportunidades para quem
quer investir e enriquecer. Temos por aqui investimentos de renda fixa que
oferecem percentuais de retorno acima de dois dígitos.
Os investimentos de

renda

fixa

são,

portanto,

menos

arriscados

e

recomendados para os investidores de perfil conservador.

São eles:


Caderneta de Poupança.



Títulos Públicos.



Certificados de Depósito Bancário (CDB)



Letras de Crédito Imobiliário (LCI)



Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)



Fundos de Renda Fixa.



Debêntures.
Ao mesmo tempo, quem procura diversificar e tem perfil para correr certo

risco, pode achar a renda variável interessante – a crise deixou a bolsa brasileira
“barata” e quem possui uma boa estratégia pode lucrar muito com a valorização de
nossas empresas, afinal as crises não são eternas.
1. Poupança
A poupança da Caixa é a opção de investimento mais segura, acessível e
adequada a todos os perfis, desde os pequenos poupadores a grandes investidores.
Além de ser garantida pelo governo, a poupança tem suas regras de funcionamento
definidas pelo Banco Central. A remuneração é regulamentada por lei e corresponde
até 0,5% de juros ao mês, a depender da variação da SELIC, calculados sobre os
valores depositados, acrescida da variação da TR – Taxa Referencial. Vale lembrar
que valores mantidos em conta por período inferior a um mês não serão
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remunerados e que, quanto mais tempo você deixar o valor aplicado, maiores serão
os seus rendimentos.
2. Fundos de Reserva
A vida é repleta de surpresas, todos sabem disso. A única certeza que temos
é que imprevistos acontecerão. Precisamos estar preparados financeiramente para
esses imprevistos. Para isso, é necessário construir uma Reserva de Emergência
ou, como denominada por alguns educadores financeiros, uma Reserva de
Segurança. Essa reserva possui um objetivo claro: dar apoio para que possamos
enfrentar, com mais tranquilidade, situações e tempos difíceis. Seja pela perda do
emprego, um acidente, uma doença grave, essa reserva financeira nos darão
tranquilidade para concentrarmos nossa atenção no problema e não no peso
financeiro que ele poderá trazer.
O fundo de emergência deve ser mantido de forma muito líquida e
conservadora. A intenção dele não é obter o máximo de rendimento, mas estar
guardado num local seguro, que não ofereça riscos de perdas e que possa ser
sacado assim que a necessidade aparecer. Para tanto, o mais indicado é que esteja
investido num fundo DI (Depósito Interbancário), ou até mesmo na caderneta de
poupança. Como mencionado anteriormente, o foco não é rentabilidade, mas
segurança e liquidez.
Para mostrar como isso é possível, listamos as melhores aplicações para
você começar a fazer o seu fundo de emergência agora mesmo. Acompanhe:
3. Tesouro Celic
Este é um título público de renda fixo emitido pelo governo. Basicamente, ele
consiste em um empréstimo do seu dinheiro para o financiamento de áreas como,
saúde, educação e infraestrutura. Em troca, você recebe uma taxa de rentabilidade,
que no caso é a própria taxa Selic anualizada. Nos patamares atuais, em que a taxa
Selic meta está em 7,0% ao ano, o ativo renderá em torno deste valor. O Tesouro
Selic é ideal para o fundo de emergência, porque ele possui liquidez diária. Ou seja,
todos os dias, os lucros estão disponíveis na sua conta. Além disso, ele tem
baixa volatilidade. Então, o preço de compra é muito próximo do preço de venda.
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Caso você tenha que solicitar o resgate, as perdas são pequenas. A venda deste
ativo pode ser feita a qualquer momento, pois o próprio governo faz a recompra. A
liquidação se dá em D+1, isto é, em um dia útil o dinheiro estará na sua conta.
4. CDB com liquidez diária
O CDB com liquidez diária é uma boa alternativa para o fundo de emergência.
Como ele é emitido pelos bancos, é possível encontrar taxas de rentabilidade
próximas ou maiores que o CDI. Assim, você poderá ter uma reserva de boa
remuneração e com a vantagem de resgatar o valor investido a qualquer momento.
Diferentemente do Tesouro Selic, a liquidação pode ocorrer no mesmo dia. Outro
ponto positivo do CDB (Certificado de Depósito Bancário), com liquidez diária é a
garantia do FGC (Fundo Garantidor de Crédito) para valores de até R$ 250 mil.
Caso o emissor quebre, você não perde o que investiu, ou seja, o seu fundo
de emergência estará seguro.
5. LCI e LCA com liquidez diária
As LCI (Letras de Crédito Imobiliário) e a LCA (Letras de Crédito do
Agronegócio) são títulos de renda fixa do setor privado. A taxa de rentabilidade é
semelhante ao CDB, bem como, o princípio de funcionamento. Porém, esses ativos
têm uma vantagem muito atrativa para o seu fundo de emergência, que é a isenção
de tributos. Assim, os rendimentos brutos são iguais aos líquidos. Então, você conta
com bons rendimentos, facilidade no resgate e ainda a ausência de taxas. No
entanto, é preciso simular o investimento. Muitas vezes, a rentabilidade de ativos
não isentos é superior aos isentos, mesmo com o desconto de taxas.
6. Fundos de Reserva Fixa
Os Fundos de renda fixa são carteiras que investem, no mínimo, 80% do
patrimônio em títulos de renda fixa como, Tesouro Direto. Ele apresenta o diferencial
de ter um gestor profissional que faz as alocações de ativos e acompanha
diariamente a aplicação. O objetivo é conseguir o melhor rendimento.
Por ser composto por títulos de renda fixa, os retornos, geralmente, são
próximos ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário). Os melhores fundos
conseguem desempenhos bastante atrativos. Para o fundo de emergência, o ideal é
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que esta aplicação tenha prazo de liquidação em até D+1. Caso você precise do
valor investido com urgência, não haverá transtornos. Um ponto de atenção é que os
fundos de renda fixa não possuem a garantia do FGC. Portanto, é necessário avaliar
a nota de rating do emissor. Quanto maior ela estiver, menor a possibilidade de
falência.
7. Fundos DI
Outra alternativa para fundo de emergência é o Fundo DI. Ele é um fundo de
investimento referenciado na taxa DI, que é o próprio CDI. Assim, a composição é
feita com ativos da renda fixa indexados à taxa CDI. Portanto, se você quer ter uma
reserva com boa rentabilidade, esta pode ser uma opção. Como nos fundos de
renda fixa, os fundos DI também não possuem cobertura do FGC, ou seja, você
precisa

analisar

o

rating

da

instituição

emissora.

Os fundos

de

investimentos possuem taxa de administração. Alguns deles têm a taxa de
performance. Elas devem ser consideradas antes de investir, com o intuito de saber
se os rendimentos superam as despesas.
Há investimentos em renda fixas tão seguros quanto a poupança e
que rendem muito mais. E os ativos em renda variável, que prometem ganhos ainda
mais expressivos.
MÓDULO 3 – ATIVIDADES

1) A utilização de boas práticas para o consumo ajuda a melhorar a saúdefinanceira
daquele que a pratica, bem como contribui massivamente para:

a) O Meio ambiente;
b) A residência;
c) Melhoria na qualidade de vida;
d) Melhor rendimento na bolsa de valores;

2) Os redutores ou reguladores de vazão para duchas podem ajudar a economizar,
segundo índice apontado, em média uma economia que pode chegar até:
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a) 15%;
b) 25%;
c) 50%;
d) 80%;

3) A vida é repleta de surpresas, todos sabem disso. A única certeza que temos é
que imprevistos acontecerão. Precisamos estar preparados financeiramente para
esses imprevistos. Para isso, é necessário construir:

a) Uma residência;
b) Um plano de saúde;
c) Fundos de reserva;
d) Um plano de fuga;

4) Analise as seguintes proposições:

I. Este é um título público de renda fixo emitido pelo governo. Basicamente, ele
consiste em um empréstimo do seu dinheiro para o financiamento de áreas como,
saúde, educação e infraestrutura. Em troca, você recebe uma taxa de rentabilidade;

II. Títulos de renda fixa do setor privado. A taxa de rentabilidade é semelhante ao
CDB;

III. São carteiras que investem, no mínimo, 80% do patrimônio em títulos;Os itens
acima versam respectivamente de:

a) Tesouro Selic, LCI / LCA e Fundos de renda fixa;
b) LCI / LCA, Fundos de renda fixa e Tesouro Selic;
c) Tesouro Selic, Fundos de renda fixa e Caderneta de Poupança;
d) Caderneta de Poupança, Fundos de Investimentos e Fundos imobiliários;

5) Definido como conjunto de conhecimentos como nutrição, financeiro e serviços
sociais. Eles são aplicados com o objetivo de gerar consumo consciente emelhor
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aproveitamento dos recursos em casa. A alternativa que define o conceito acima se
refere:

a) Fundo de investimento;
b) Poupança;
c) Planos de saúde;
d) Economia Doméstica;

6) Fazem parte do investimento de renda fixa:

a) Tesouro Selic, Fundos de renda fixa e Caderneta de Poupança;
b) LCI / LCA, Fundos de renda fixa e Tesouro Selic;
c) Caderneta de Poupança, Títulos Públicos, LCI/LCA, Fundos de renda fixa,
Debêntures, CDB;
d) nenhuma das alternativas anteriores.

7) Os principais produtos que o Brasil exporta são:

a) Petróleo, minério de ferro, aço e soja
b) Minério de ferro, aço, soja e derivados, automóveis, cana-de-açúcar, aviões,
carne bovina, café e carne de frango.
c) Carne suína, automóveis, cana-de-açúcar, aviões, carne bovina, café e carne de
frango.
d) Todas as alternativas anteriores.

8) Marque a opção correta: Os países que formam o bloco econômico MERCOSUL
são:
a) Brasil, Chile, Peru e Bolívia;
b) Venezuela, Brasil, Uruguai e Argentina;
c) Paraguai, Equador, Brasil e Argentina;
d) Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai.
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9) O que quer dizer a sigla OMC?
a) Ordem do Mérito Comercial;
b) Organização Mundial de Comércio;
c) Ong Mundial Comum;
d) Ordem Mérito Comum.
10) A modernização da indústria, do comércio exterior, da sociedade, as mudanças
no cenário econômico e político, crises em outros países que afetam nosso país em
relação às exportações, a tecnologia avançada substituindo a mão de obra humana,
a necessidade de capacitação profissional, a necessidade de reduzir custos com
mão de obra para ficar com preços mais competitivos sem abrir mão da qualidade
fazem com que muitas empresas escolham por reduzir seu contingente de
colaboradores para que a empresa se mantenha no mercado.

Esta afirmação está:
a)

Correta;

b)

Falsa.
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MÓDULO 4

EXPLANAÇÃO DE 02h00
4.1. APRENDENDO A PLANEJAR A VIDA FINANCEIRA
Figura 13- Como montar um bom planejamento financeiro pessoal?

Fonte: BY RICO.COM.VC, 2018

Você

sabia

que

o planejamento

financeiro

pessoal é

apontado

por

profissionais como a ferramenta de maior importância para alcançar seus objetivos?
Então vamos criar um planejamento poderoso para te ajudar a realizar seus
maiores sonhos como economizar para realizar seus planos e acredite, é possível!
Quando olhamos para as finanças pessoais, vemos como o cuidado com o
dinheiro e com a gestão dele, é deixada para trás por muitos brasileiros, que
preferem simplesmente tomar as decisões a partir de “contabilidade mental”.
Então, que é um planejamento financeiro pessoal?
É definir uma estratégia para organizar o financeiro utilizando ferramentas de
controle de ganhos e gastos para a realização dos objetivos, levando em
consideração o perfil e característica de cada pessoa ou família.
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Como fazer o planejamento financeiro pessoal?
De forma contínua, deve abranger a identificação e equilíbrio do que entra e o
que sai de dinheiro, o ajuste de contas, a escolha de investimentos e a renegociação
de dívidas, quando necessário.
Felizmente, elaborar o planejamento financeiro é mais simples do que muita
gente imagina, mas infelizmente, no Brasil não temos essa cultura sobre
a valorização da educação financeira.
Apenas tratam de economizar e planejar gastos apenas quando surge um
problema financeiro, nas escolas também não existem conteúdos e projetos para
desenvolver nos alunos habilidades para tratar do assunto “dinheiro” e ensinar
planejamento

financeiro

com

propriedade,

pois

o planejamento

financeiro é

fundamental em todas as famílias, em todo o tempo, mesmo que se esteja em
abundancia financeira.
4.2.

5

ERROS

COMUNS

(E

COMO

EVITÁ-LOS)

DO

PLANEJAMENTO

FINANCEIRO
Figura 14- Como evitar erros no seu planejamento financeiro!

Fonte: BY RICO.COM.VC, 2018

Um bom planejamento financeiro exige que as pessoas mantenham uma
certa disciplina.

É

importantíssimo

perceber

que,

mais

do

que

adotar

uma ferramenta de controle, o que fará a diferença entre o sucesso e o fracasso
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está no comprometimento pessoal de cada um para colocar o planejamento
financeiro em prática.
Mudar a rotina, principalmente no começo, e adotar novas práticas
financeiras pode ser algo complicado. É preciso empregar uma boa dose de
disposição e organização, inclusive dedicando tempo e energia.
Alguns erros estão mais presentes na rotina de quem utiliza o planejamento
financeiro, isso é normal e faz parte do aprendizado. Vamos agora conhecer um
pouco mais sobre os 5 principais erros:
1) Acreditar que só quem tem muito dinheiro precisa controlar as despesas
Esse é sem dúvida um dos erros mais comuns. Costumamos ouvir de muitas
pessoas que o próprio salário é tão baixo, que não é possível nem mesmo
desenvolver um bom planejamento financeiro.
Infelizmente, a verdade não é bem essa. Está mais do que claro que o que
foge do controle das pessoas são os pequenos gastos, que repetidos em grande
constância acabam corroendo o orçamento.
A ideia do controle e do planejamento financeiro não é puramente proibir os
gastos, mas identificar os gastos para que o orçamento das pessoas alcance o
sonhado equilíbrio.
2) Não priorizar a necessidade de investir para realizar os sonhos
As pessoas não encaram os investimentos com a prioridade necessária. É
comum conhecermos pessoas que passam a vida toda reclamando que nunca sobra
(e nunca irá sobrar) recursos para investir.
Os investimentos devem ser o primeiro “gasto” da família. Logo, não podemos
esperar para ver o que sobra. A regra deve ser: definir um percentual das receitas
para seus investimentos e a partir de então adequar o seu padrão de consumo.
3) Não entender a diferença entre investimentos e reserva para emergências
Um bom projeto financeiro, leva em consideração a necessidade de manter
uma reserva para emergências.
A reserva financeira tem um objetivo específico, até por isso não deve ficar
junto dos investimentos.
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Uma boa reserva para emergências deve ser o suficiente para manter o
padrão de vida de uma família por pelo menos 6 meses.
4) Não perceber que os bancos nem sempre oferecem o que você precisa
O relacionamento das pessoas com os bancos é muito baseado na confiança.
Saber que existem profissionais que cuidam do nosso dinheiro é importante,
acontece que pouca gente parou para refletir que os bancos nem sempre oferecem
às pessoas os melhores produtos.
Os gerentes

bancários possuem metas

agressivas e

são

muito

bem

remunerados quando conseguem atingi-las, mas, infelizmente, os produtos que eles
oferecem são muito mais rentáveis para os bancos do que para seus correntistas.
Na realidade, os bancos nem sempre oferecem os produtos que os clientes
realmente precisam, e sim aqueles que são do interesse da instituição.
5) Não valorizar a ajuda de profissionais na hora de fazer um bom
planejamento
Se um dos erros das pessoas é supervalorizar o papel do gerente bancário,
outro erro muito cometido e que prejudica os resultados do planejamento financeiro
pessoal, é a pouca valorização dos profissionais que trabalham com esse assunto.
A regra é simples: bons profissionais custam caro, mas ter acesso a um
trabalho bem feito no planejamento financeiro pode significar uma enorme economia
de gastos ao longo dos anos.
Um bom profissional poderá ainda indicar melhores investimentos, que farão
toda diferença no decorrer do tempo. Portanto, não deixe de valorizar os bons
profissionais que trabalham com planejamento e consultoria financeira.
4.3. ORGANIZANDO AS CONTAS PESSOAIS
Figura 15 - Organização
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Fonte: BY RICO.COM.VC, 2018.

Para começar a montar um planejamento financeiro pessoal, o primeiro passo
deve ser reunir o maior número de informações possíveis sobre sua realidade
financeira.
Separe extratos de conta corrente e de investimentos, comprovantes de
compras, comprovantes de renda, entre outros materiais que o ajudem na primeira
análise da sua situação financeira.
É importante levantar o patrimônio que você possui e também as dívidas para
conhecer a real situação patrimonial – o objetivo é elaborar o planejamento
financeiro pessoal de forma adequada e, principalmente, realista.
Uma questão importante e que precisa ser considerada com todo cuidado por
quem possui dívidas é ficar atento as taxas de juros. Em muitos casos, a melhor
saída pode ser renegociar as dívidas.
Aqueles que já estão investindo devem observar a rentabilidade dos
produtos que possuem e se o risco ao qual se expõem está de acordo com o
seu perfil de investidor. A reavaliação da carteira de investimentos também faz parte
do processo de planejamento financeiro pessoal.
Organização é algo primordial para quem pretende desenvolver o controle
financeiro e está entre as necessidades básicas para um bom planejamento
financeiro pessoal.
Existem diversas formas de organizar as contas pessoais, criando assim um
sistema de controle financeiro.
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Um controle financeiro pessoal simples muitas vezes é o suficiente para
garantir ótimos resultados, e ele pode ser feito inclusive usando uma caderneta onde
as receitas e despesas são inseridas, criando um controle financeiro doméstico.
Algumas

pessoas

preferem

utilizar

ferramentas

para

se

organizar.

Uma planilha de controle financeiro, utilizando o Excel, é uma alternativa que
funciona muito bem.
Elabore uma planilha de controle mensal utilizando o Excel
Fazer o controle financeiro utilizando o Excel é algo relativamente simples,
não é necessário conhecimento avançado para utilizar a ferramenta.
Existem muitos modelos de planilhas, (em anexo), algumas inclusive
oferecem gráficos que facilitam a visualização da evolução dos gastos e receitas.
Você pode criar sua própria planilha utilizando os diversos exemplos
espalhados pela internet. Lembre-se apenas que é fundamental, ao elaborar
o planejamento financeiro e consequentemente sua planilha, que as despesas e
receitas estejam muito bem detalhadas e categorizadas.
Evite itens na sua planilha que são nomeadas como “Outros” e “Diversos”,
pois para o planejamento funcionar os detalhes são fundamentais. Não adianta
gastar e não saber para onde foi o dinheiro, certo?
Modelo de planilha para planejamento financeiro pessoal (em anexo).
Monte a Sua: Passo a Passo Para Quem Quer Aprender Como Fazer Uma
Planilha de Gastos Simples (Exercício pag.76)
Se você tem conhecimentos básicos de Excel, montar sua planilha de gastos
não será uma tarefa muito complicada.
Mas se você não em experiência com a criação de planilhas, o passo a passo
a seguir vai ajudar nessa elaboração.

1. É fundamental que você defina o que será lançado na planilha. Ou seja,
escolha se apenas as suas despesas serão inseridas nela ou se as suas entradas
também.
2. Crie as colunas e as nomeie de acordo com as suas características, como:
Descrição, data e valor;

63

3. Para fazer algo simples e mais próximo do seu extrato bancário, lance
despesas e receitas na mesma coluna. Porém, utilize um sinal de "menos" (-) antes
dos valores das despesas.

4. Use uma célula para somar a coluna dos valores inseridos, de maneira a facilitar
o acompanhamento do seu saldo;

5. Para simplificar, crie uma aba para cada mês e copie o saldo do mês anterior na
primeira célula do mês seguinte.

Lembre-se ainda que o cartão de crédito é uma forma de pagamento e não um
grupo de gastos, portanto ao efetuar o pagamento do supermercado com ele, o valor
dessa despesa deverá ser alocado nos gastos de “supermercado” e não em uma
despesa “cartão de crédito”.
4.4. APRENDENDO A LIDAR COM O DINHEIRO
Falar sobre dinheiro sempre foi um desafio para boa parte das famílias. Por
isso, ao abordar o dinheiro sobre o ponto de vista do planejamento financeiro (e não
apenas quando ele é sinônimo de problema), caminhamos para formar pessoas que
vão valorizar não o dinheiro em si, mas sua importância para construção de
liberdade e qualidade de vida.
4.5. DEFINA SEUS OBJETIVOS E PROJETOS FINANCEIROS
Figura 16 - Defina objetivos de curto, médio e longo prazo!
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Fonte: BY RICO.COM.VC, 2018.

Muita gente começa, por diversas vezes e em vários momentos da vida,
a guardar dinheiro. Fazem isso até mesmo por períodos relativamente longos, em
alguns casos até por anos, mas não conseguem ver propósito no ato de poupar e
acabam gastando o dinheiro de uma hora para outra.
A experiência de poupar por poupar vem mostrando que essa estratégia não
funciona. É importante que exista um objetivo para o dinheiro: o motivo bem claro
funciona como um motivador adicional para você poupar e investir melhor seu
dinheiro.
Defina seus objetivos como de curto, médio e longo prazo. A partir daí, faça
projeções de quanto vai precisar de dinheiro para realizar seu objetivo. Dependendo
do tempo (maior ou menor), você deverá escolher investimentos diferentes (mais ou
menos arriscados, com maior ou menor potencial de retorno).
Um bom exemplo para demonstrar a ideia é um jovem com 20 anos que
deseja alcançar a independência financeira aos 65. Como o objetivo é de longo
prazo, faz todo sentido ele aproveitar boas oportunidades na renda variável (com até
50% do patrimônio lá, por exemplo), visto que o tempo ao seu favor diminui o risco.
4.6. EDUCAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL: UM CONHECIMENTO RENTÁVEL
A educação financeira é muito mais do que simplesmente falar sobre dinheiro
ou ficar apenas alimentando planilhas. Educação financeira é sinônimo de liberdade!
Ao vivenciar na plenitude os conceitos da educação financeira, as pessoas
passam a valorizar a gestão e as escolhas conscientes, descobrindo que a
conquista dos sonhos é mais rápida (e barata) quando feitas com planejamento.
Educação financeira é valorizar os recursos, aprendendo a construir cada vez
mais com menos.
4.7. AJUSTE OS SEUS HÁBITOS
A mudança ou ajuste nos hábitos é essencial para quem busca um estilo de
vida.
A transformação começa ao abandonar o consumo simplesmente por status,
afinal a transformação da educação financeira nos apresenta um mundo real onde o
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bem-sucedido não se sente realizado por demonstrações ou ostentação, mas sim
por conquistas pessoais.
4.8. ECONOMIZE SEU DINHEIRO PERIODICAMENTE
A educação

financeira abre

portas

para

a construção

de

patrimônio.

A economia periódica é importante, afinal o planejamento financeiro que funciona é
aquele que constantemente é revisto e aprimorado.
Economize e invista sempre, inclusive quando tudo parece estar indo bem
demais, pois são nesses momentos que costumamos sair fora da linha e isso facilita
seu caminho para a independência financeira. E para saber como está sendo a
jornada, separe um período do ano para fazer a revisão de seu planejamento.
Figura 17- Fique Rico investindo!

Fonte: BY RICO.COM.VC, 2018.

4.9. 15 DICAS PARA UMA ECONOMIA NO LAR
Dicas Poderosas de Economia Doméstica Para a Família Toda
1 - Comece agora a poupar e economizar, traçando metas e os objetivos
que quer alcançar. O primeiro passo é justamente este: não deixar para amanhã.
Comece com uma avaliação da saúde financeira da sua família.
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2- Organize-se: Faça uma planilha de todas as entradas e saídas no
seu orçamento familiar. Ou seja, o caderninho de gastos e ganhos. Exemplo: Na
folha do caderno você traça uma divisória colocando lado direito a receita (entrada
de dinheiro) e lado esquerdo a despesa (o que gastou). No final do mês soma os
dois lados e subtrai. O que ficar chamaremos de saldo. Lembrando que é necessário
sempre que a receita seja maior que a despesa, sobrando um pouco de dinheiro
para a poupança mensal.

3-Corte gastos desnecessários: Verifique todos os seus gastos mensais e
os classifique-os por importância. Assim, você saberá que os menos relevantes
podem ser eliminados do seu orçamento, como por exemplo: TV à cabo, planos de
telefonia, internet, lanches por fast food, almoços e jantares em restaurantes e
lanchonetes, etc.

4- Pague as suas dívidas até o vencimento, no máximo. Nunca pague o
mínimo do cartão de crédito, sempre procure pagar o total para não gerar juros
e virar a famosa bolinha de neve. E caso isso ocorra e também dependendo
da dívida, você pode pedir para a instituição o parcelamento facilitado ou abatimento
do valor no pagamento à vista.

5- Reserva financeira: É necessário separar um valor para o inesperado.
Especialistas recomendam que esse colchão de liquidez deve ter, no mínimo, o valor
equivalente a seis meses das despesas da sua família.

6- Pesquise em vários estabelecimentos comerciais antes de fazer
qualquer compra, pois os preços variam por valores e marcas. Com a
facilidade da internet, é fundamental conhecer os preços nas lojas físicas e
online. A economia pode chegar a 80%.

7- Peça descontos: Não seja tímido, pergunte ao vendedor se pagando à
vista ou em menos parcelas há condições de conceder um desconto. Eles
sempre têm uma tabelinha para conquistar o cliente. Para as compras online,
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você pode negociar o valor com o suporte da empresa, utilizar cupons promocionais
e também optar pelo frete grátis. A economia pode chegar a 30%.
8 – Supermercado: Seguindo estas sugestões, você pode economizar mais
de 30% nas suas compras:

Faça uma lista de compras: antes de ir ao supermercado, verifique os
armários e liste tudo o que é realmente necessário.
Faça um planejamento semanal das refeições: desta forma, você saberá o
quanto precisa comprar e evita desperdícios.
Experimente novas marcas: deixe o julgamento de lado e conheça os
produtos mais baratos. Eles podem ser melhores que as marcas tradicionais.
Evite ir às compras com fome: parece mentira, mas ir ao supermercado
com fome é uma armadilha. Você vai comprar além do necessário, por conta da
necessidade de comer.
Vá sozinho: várias pesquisas científicas mostram que gastamos mais quando
estamos acompanhados. Para economizar, vá sozinho ao supermercado.
9 – Alimentação: dicas de como você pode praticar a economia doméstica:

Conheça casas de produtos naturais: é uma forma de economizar muito ao
comprar temperos e mantimentos. Os preços podem custar 50% a menos que no
supermercado.
Saiba o consumo da sua família: compre apenas a quantidade de comida
necessária. O estoque pode levar ao desperdício.
Faça as refeições em casa: comer fora de casa gera altos gastos. Por
exemplo, ao pagar R$ 20 para almoçar todos os dias, em um ano você terá gasto
mais de R$ 5.000. Impressionante, não é?
Conheça as frutas e verduras da época: é uma boa maneira de consumir
pagando pouco e diversificar a alimentação.
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Tenha uma horta: com a sua própria horta você evita o desperdício
e economiza mais de 70%.

10 – Energia: toda a família pode adotar medidas simples para a redução
desta conta.

Apague as luzes: ao sair de ambientes que não estão sendo utilizados, não
deixe as lâmpadas acesas, nem o ventilador ligado.
Iluminação natural: aproveite a luz do dia, deixando as janelas da sua casa
abertas. Utilize cores claras nas paredes, pois facilita que a iluminação natural
permaneça por mais tempo.
Reduza o tempo no banho: o chuveiro é um dos vilões da conta de energia.
Conscientize a sua família a tomar banhos mais rápidos e utilizando temperaturas
mais amenas.
Troque as lâmpadas: utilize na sua casa as lâmpadas econômicas, como as
de LED. A economia chega a 60% das incandescentes e a iluminação é mais
agradável.
Organize: acumule a quantidade de roupas equivalente à capacidade
máxima da sua máquina de lavar. E também passe as roupas de uma só vez.
Reaproveitadores: os painéis solares são fontes de energia limpa. Você
pode utilizar para aquecimento de água ou para alimentar lâmpadas.
Temporizador: utilize os temporizadores da televisão e ar-condicionado a
favor da economia doméstica. Evite dormir com esses aparelhos ligados.
Manutenção: verifique a vedação do seu ar-condicionado, geladeira e forno
elétrico. Eles podem gastar muita energia com mau isolamento.
Compre eletrodomésticos econômicos: a classificação A são os mais
eficientes no uso da energia elétrica.

11 – Água: A conscientização do uso adequado, gera economia e
preservação deste recurso finito e escasso.

69

Feche as torneiras: evite lavar as louças e escovar os dentes com a torneira
aberta.
Verifique os vazamentos: torneira vazando água é desperdício de água.
Conserte ou troque se estiverem com este problema.
Eficiência: regule temporizadores de descarga e de torneiras na sua casa. A
economia supera 50%.
Programa de lavagem: conheça os modos de lavagem da sua máquina e
escolha o mais adequado para cada tipo de roupa.
Reaproveite: utilize a água onde você lavou as roupas para lavar calçadas ou
regar hortas.

12 - Consumo consciente - Uma das maneiras de fazer uma boa economia
doméstica é praticar o consumo consciente. Isso serve tanto para as compras,
quanto para o destino do que você não precisa mais. Há muito desperdício ou
acúmulo desnecessário.

13 - Pague à vista: Evite qualquer parcelamento, cartão de crédito ou
cheque. Esses são os maiores vilões dos endividados. No fim, você paga mais pelos
juros, do que pelo valor nominal da compra. Em agosto de 2017, os juros do cheque
especial estavam em 371,3% ao ano e os do cartão de crédito rotativo, em 397,4%
a.a. Ou seja, é muito mais viável e econômico pagar à vista. Além disso, você terá
um controle muito maior sobre as suas compras. Induzindo ao consumo consciente
e a pesquisar antes de comprar algo.
14 – Transporte: Essa dica é muito importante para toda a família.
O carro pode gerar gastos enormes. Para isso, procure meios de locomoção
alternativos como a bicicleta e caminhada. São gratuitos e você ainda beneficia a
sua saúde.
Você também pode organizar os horários para ir ao trabalho pelo mesmo
trajeto da escola dos filhos. Assim, você já economiza tempo e dinheiro.
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15 - Renda extra: Entender como ter renda extra é uma forma de ter mais
dinheiro no orçamento familiar. Hoje, há diversas formas de ter uma renda extra.
Você pode montar o próprio negócio ou investir em algum hobby, como cozinhar,
fazer delivery de doces, pizzas, saladas light/diet ou sanduíches naturais.
Economize a quantia obtida nestes trabalhos para construir as suas reservas
financeiras. E também para realizar os sonhos da sua família. Como você pode ver,
para praticar a administração doméstica, não há nada fora do comum. E as dicas
podem ser praticadas por todos da família hoje mesmo. No final do mês, o
orçamento mostrará a diferença.

MÓDULO 4 – QUESTÕES

1)

“Definir uma estratégia para organizar o financeiro utilizando ferramentas de

controle de ganhos e gastos para a realização dos objetivos, levando em
consideração o perfil e característica de cada pessoa ou família.”
Esta afirmação e um conceito de:
a) Planejamento familiar;
b) Função de um gerente de banco;
c) O que um casal deve fazer antes de engravidar;
d) Definição de planejamento financeiro pessoal.

2) Complete:

“Um

bom.......................................... exige

que

as

pessoas

mantenham uma certa..................................... É importantíssimo perceber que, mais
do que adotar uma ...................................................,, o que fará a diferença entre o
sucesso e o fracasso está no comprometimento pessoal de cada um para colocar
o......................................................................”

3) Assinale a ou as alternativas abaixo que (é) são considerada(s) erros comuns do
planejamento financeiro.
a) Não perceber que os bancos nem sempre oferecem o que você precisa;
b) Não entender a diferença entre investimentos e reserva para emergências;
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c) Acreditar que só quem tem muito dinheiro precisa controlar as despesas;
d) Não entender a diferença entre investimentos e reserva para emergências;
e) Todas as alternativas acima.

4) Para começar a montar um planejamento financeiro pessoal, qual é o primeiro
passo?

a) Fazer uma planilha;
b) Chamar um especialista;
c) Reunir o máximo de informações sobre a sua realidade financeira;
d) Ir ao banco.

5) Defina seus objetivos como de curto, médio e longo prazo. A partir daí, faça
projeções de quanto vai precisar de dinheiro para realizar seu objetivo. Dependendo
do tempo (maior ou menor), você deverá escolher investimentos diferentes (mais ou
menos arriscados, com maior ou menor potencial de retorno). Comece fazendo uma
lista dos seus objetivos a curto, médio e longo prazo.

Objetivos a curto prazo
De 1 a 3 meses

Objetivos a médio prazo
1 a 3 anos

Objetivos a longo prazo
5 a 8 anos

6) Faça o seu controle financeiro.
Ganhos
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Salário
Aluguel
Pensão
Horas extras
13º salário
Férias
Outros
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Despesas fixas
Aluguel
Condomínio
Prestação da casa
Transporte
Prestação do carro
Seguro do carro
Estacionamento
Saúde
Seguro saúde
Plano de saúde
Educação
Colégio
Faculdade
Curso
Impostos
IPTU
IPVA
Despesas Variáveis
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Luz
Água
Telefone
Telefone Celular
Gás
Mensalidade TV
Internet
Transporte
Metrô
Ônibus
Combustível
Estacionamento
Manutenção
Carro
Casa
Saúde
Médico
Dentista
Hospital
Farmácia
Educação
Material escolar
Uniforme
Lazer
Viagens/Cinema/teatro
Restaurantes/bares
Delivery
Vestuário
Roupas
Calçados
Acessórios
Presentes
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ANEXOS:

7 Aplicativos para o controle financeiro pessoal
Quem gosta de explorar aplicativos para o controle financeiro pessoal hoje já
encontra no Brasil ótimas ferramentas:
1. Dinheirama Organizze. O Dinheirama Organizze é um dos gerenciadores
financeiros mais simples, bonitos e fáceis de usar. Já é utilizado por quase meio
milhão de pessoas;
2. Guia Bolso. O GuiaBolso é um dos principais aplicativos de finanças pessoais
do Brasil. O grande diferencial do aplicativo é a integração com os bancos,
automatizando os controles financeiros de cada usuário;
3. Minhas Economias. O minhas Economias permite aos usuários organizar o
controle financeiro de forma prática e intuitiva.
4. Mobills. O Mobills é um aplicativo de planejamento financeiro fácil e rápido
para registro e controle das transações financeiras;
5. Meu Dinheiro. O meu dinheiro é um gerenciador financeiro online, ágil e
completo;
6. Finance. Aplicativo
para gestão
financeira,
possui,
entre
outras
funcionalidades, recursos para o controle de contas bancárias e cartão de
crédito;
7. Calculadora do Cidadão Banco Central. É possível simular aplicações ou
contratações de serviços financeiros e realizar correções monetárias a partir de
indicadores armazenados pelo Banco Central do Brasil.
Para baixar planilhas:
(https://clubedovalor.com.br/planilhas-de-investimentos-e-ebooks-gratis/).
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