
Educação Financeira Passo a Passo 
ONG Meu Propósito 

Curso: “Planejamento Financeiro e Decisões de Investimentos durante e após a Pandemia” 
Instrutor: Odilon Saturnino 

 
1. Tendo como base o modelo disponível, elabore o seu orçamento pessoal/familiar, 

registrando as receitas e despesas conforme categorias. Após esse procedimento, registre: 
 

1.1. Saldo (Receita menos despesas): _____________________________________________ 
1.2. Categoria que representa o maior percentual de despesas: _________________________ 
1.3. Categoria que representa o menor percentual de despesas: _________________________ 
1.4. Considerando os itens mencionados, faça um breve relato de despesas que possam ser 

cortadas de forma a voltar ao equilíbrio (em caso de saldo negativo), ou otimizar o seu 
orçamento (em caso de saldo positivo) permitindo melhores aplicações financeiras. 
 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
2. Verifique se o saldo está positivo ou negativo e avalie as seguintes alternativas: 

 
2.1. Como está sendo coberto o seu saldo negativo? 

Categoria de Endividamento Taxa (ao mês) Taxa (ao ano) 
Rotativo do Cartão 15% 435% 
Cheque Especial  8% 151,82% 
Crédito Pessoal  5% 80% 
Crédito Consignado 2% 27% 
Fonte: Elaboração própria. As taxas são supostas a partir de exemplos em um determinado contexto, e podem 
mudar de acordo com período, instituição financeira, agente envolvido ou outros fatores. 
 
A partir dessas informações, elabore um planejamento de renegociação de dívidas, se 
necessário: 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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2.2. O que fazer com o saldo positivo? 

Categoria de Endividamento Taxa (ao mês) Taxa (ao ano) 
Poupança 0,1733% 2,1% 
CDB 0,5% 6,2% 
Fundo de Renda Fixa 0,8% 10% 
Fundo de Ações 1% 12,7% 
Ações 2% 26,8% 
Fonte: Elaboração própria. As taxas são supostas a partir de exemplos em um determinado contexto, e podem 
mudar de acordo com período, instituição financeira, agente envolvido ou outros fatores. No caso das ações, os 
preços oscilam a cada instante. 
 
3. Defina dois objetivos de vida, sendo um de curto prazo e outro de longo prazo. 
3.1. Descreva o objetivo de curto prazo: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
3.1.1. Investimento para alcançar este objetivo: ____________________________________ 
3.1.2. Capital a ser aplicado: ___________________________________________________ 
3.1.3. Prazo de aplicação: _____________________________________________________ 
3.1.4. Aplicações mensais: ____________________________________________________ 
3.1.5. Montante obtido, no fim do prazo: _________________________________________ 
3.1.6. Seu objetivo seria alcançado? Se SIM, o que poderia ser feito além dele? Se NÃO, o 

que faltou, em sua opinião? Fale um pouco sobre isso: _________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
3.2. Descreva o objetivo de longo prazo: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
3.2.1. Investimento para alcançar este objetivo: ____________________________________ 
3.2.2. Capital a ser aplicado: ___________________________________________________ 
3.2.3. Prazo de aplicação: _____________________________________________________ 
3.2.4. Aplicações mensais: ____________________________________________________ 
3.2.5. Montante obtido, no fim do prazo: _________________________________________ 
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3.2.6. Seu objetivo seria alcançado? Se SIM, o que poderia ser feito além dele? Se NÃO, o 

que faltou, em sua opinião? Fale um pouco sobre isso: _________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Utilize o espaço a seguir para as considerações que julgar necessárias e anexe a esta atividade 
o orçamento preenchido e a planilha de simulação de investimentos. 


