Meu Dinheiro,
Meu Negócio
DESCRIÇÃO RESUMIDA DO PROGRAMA:
A metodologia proporciona aos alunos aos alunos a possibilidade de conhecer e desenvolver competências necessárias
para a gestão de recursos financeiros e consequentemente sua vida, possibilitando que o aluno construa seu planejamento de
vida levando em consideração a educação financeira e assim fazer com que o ciclo do dinheiro favoreça o indivíduo e não o
contrário. Aplicado para alunos entre 14 e 18 anos, no período de 5 horas/aula por voluntários capacitados pela Junior
Achievement.

ATIVIDADES

OBJETIVOS
−

Orçamento e Balanço
Pessoal

−
−
−
−

Poupança
−
−
−
Investimento
−
−
Empréstimos
−
−
Desenhando uma
estratégia de vida
−

Perceber que decisões sobre dinheiro dependem
de valores pessoais.
Introduzir a hierarquia de necessidades de
Maslow.
Introduzir conceitos de ativo e de passivo à
necessidade de planejamento.
Compreender que o dinheiro, quando investido,
pode gerar rendimentos.
Desejos de consumo que parecem distantes
podem ser conseguidos no futuro.
Quando se pensa em poupança, deve-se pensar
sobre inflação, porque dinheiro pode perder
valor.
Fornece um resumo da vasta gama de
investimentos disponíveis.
Perceber como as escolhas de investimentos
pessoais são afetadas por metas pessoais de
investimentos e pelos tipos de risco que estão
dispostos a correr.
Perceber que existe sempre um trade-off entre o
nível do risco e retorno em qualquer
investimento.
A grande variedade de recursos disponíveis para
se conseguir empréstimos e o uso prudente do
dinheiro tomado.
Os perigos potenciais de se tomar empréstimos
Agrupar todos os conceitos de planejamento
financeiro e mostrar como eles podem ser
aplicados para ajudar a conquistar seus sonhos
para o futuro.
Ajudar os alunos a projetar suas próprias
estratégias de vida.

CONCEITOS E HABILIDADES
−
−
−

Ativos e Passivos
Patrimônio Líquido
Necessidades

−
−

Juros Compostos
Inflação

−
−

Risco x Retorno
Tipos de investimento: ações,
mercado imobiliário e negócio
próprio

−

Como funcionam os
empréstimos

−

Crédito e Penalidades

−
−
−

Valores e escolhas de vida
Definindo estratégia pessoal
Análise de estudos de caso

MATERIAIS
O aluno recebe um manual do aluno com todos os materiais necessários para o projeto.
Os conceitos abordados são repassados aos alunos através de dinâmicas em grupo, simulações, jogos e
exemplos do cotidiano dos jovens contribuindo assim para um ambiente de aprendizagem repleto de experiências
práticas.
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