
                EDUCAÇÃO FINANCEIRA - GUIA DAS OFICINAS  

 

Este programa de educação financeira foi desenvolvido com o intuito de ajudar as mulheres 

beneficiárias do Programa Bolsa Família a reconhecerem sua situação financeira, se 

planejarem e transformarem alguns hábitos financeiros, na busca de concretizar os objetivos 

de curto, médio e longo prazo,  individuais e familiares. 

Essa iniciativa tem como foco as beneficiárias do Programa Bolsa Família, mas ele não existe 

sem você, Instrutor de Educação Financeira. Sua proximidade com essas mulheres e com a 

realidade que as cerca é essencial para o sucesso deste Programa. Você pode ajudar diversas 

famílias da sua região a transformar sua vida financeira.  

Este Programa é formado por 3 Oficinas de Educação Financeira, que utilizam uma 

abordagem lúdica e prática, para que essas mulhers se sintam capazes de se planejar e de se 

organizar para satisfazer as necessidades e os objetivos de sua família, a curto, médio e longo 

prazo.  

Além deste Programa promover um espaço de aprendizagem sobre temas e desafios 

relacionados à vida financeira, oferece ferramentas concretas para a gestão do orçamento 

familiar, a partir de 3 eixos: criação de reservas, o planejamento financeiro e controle de 

dívidas. Programa de 3 Oficinas de Educação Financeira para beneficiárias do Programa 

Bolsa Família, com foco no aprendizado em grupo e em exercícios práticos. 

 

O QUE É ? 

 Oficinas de troca de experiências, introdução de conceitos básicos e de ferramentas 

para o dia a dia.  

 Momento de reflexões sobre escolhas financeiras e de identificação de formas de 

aplicar os conceitos no dia a dia. 

 Momento para empoderar a beneficiária e encorajá-la a melhorar suas condições de 

vida. 

COMO FUNCIONA: 

 È composto por 3 Oficinas, cada uma delas aborda um conteúdo específico de Educação 

Financeira e pretende desenvolver um hábito financeiro que contribua de forma direta para 

melhorar a gestão do orçamento familiar. 

As Oficinas devem acontecer na ordem estabelecida a seguir, pois formam um processo único 

e dinâmico, que visa facilitar a compreensão do conteúdo pelas participantes e propiciar 

mudanças de comportamentos financeiros, que se incorporados no dia a dia podem se 

constituir como novos hábitos financeiros. Cada uma possui atividades e ferramentas 

específicas, descritas a seguir 



OFICNA 1: COFRINHOS DA FAMÍLIA  

A primeira Oficina tem como objetivo fazer o grupo refletir e trocar ideias sobre: imprevistos 

do dia a dia, importância de se criar reservas com diferentes prazos e a possibilidade de juntar 

dinheiro a partir do troco. Nesta Oficina, é entregue o kit Cofrinhos da Família, que incentiva 

a formação de 3 tipos de reservas, para que as mulheres e suas famílias possam guardar 

dinheiro com diferentes propósitos: ajuda para o dia a dia, emergências e objetivos da família.  

OFICINA 2: AGENDA DA FAMÍLIA 

O objetivo da segunda Oficina é explicar alguns conceitos básicos de gestão e planejamento 

do orçamento familiar, através de exemplos que sejam fáceis de ser usados no dia a dia. O 

material trabalhado é a Agenda da Família, que ajuda a beneficiária visualizar sua situação 

financeira. Além disso, a Agenda da Família é um meio para que as mulheres planejem e 

controlem o uso do seu dinheiro. 

OFICINA 3: CARTEIRA DA FAMÍLIA 

Tem como objetivo ajudar as mulheres a compreenderem conceitos básicos relacionados a 

dívidas, por meio de histórias educativas. Nesta Oficina, cada participante recebe uma 

Carteira da Família, um meio para facilitar que toda entrada e saída de dinheiro sejam 

registradas no ato. Este controle é importante para que as mulheres consigam tomar decisões 

mais informadas e conciliar os desejos e necessidades individuais e familiar. 

GUIAS DE APLICAÇÃO 

Os Guias de Aplicação são os roteiros de cada uma das 3 Oficinas, que vão orientar você, 

Instrutor, na realização das atividades.  

Para começar, sugerimos que você leia, estude e siga este material com atenção, antes de 

aplicar cada Oficina. 

Os 3 Guias de Aplicação têm a mesma estrutura e estão organizados da seguinte forma:  

a) COMO APLICAR:  São as orientações de como você deve explicar o conteúdo ou 

introduzir as atividades. Quando se sentir à vontade com o conteúdo e com a abordagem, você 

poderá incrementar com exemplos do contexto local e do cotidiano das participantes de cada 

grupo.  

b) PERGUNTAS PARA O GRUPO:  São perguntas que você deve usar para incentivar a 

participação das mulheres e criar espaços de diálogo com o grupo. Esses momentos são 

indispensáveis para que as participantes possam expressar dúvidas sobre o conteúdo ou 

mesmo compartilhar experiências. Desta forma, as participantes interagem e exemplos 

práticos surgem das experiências delas mesmas. É uma forma potente para sedimentar o 

conteúdo aprendido. Após cada pergunta, colocamos as respostas esperadas.  



Desta forma, você pode ir medindo se o grupo está acompanhando as reflexões e entendendo 

as orientações. Você mesmo pode usar essas respostas para reforçar os conceitos e uso das 

ferramentas, caso o grupo não interaja ou não esteja entendendo o conteúdo.  

c) DICAS PARA O INSTRUTOR:  As dicas servem para ajudá-lo durante a atividade. Tanto 

para indicar ações necessárias quanto para lembrar pontos importantes ou momentos que 

requerem atenção especial.  

d) DICAS DE BOLSO:  São dicas de economia que podem ser usadas como exemplos 

durante as atividades. Elas servem para ajudar as pessoas a visualizar formas práticas de 

economizar e a entender que grandes mudanças podem começar com pequenas ações! Muitas 

vezes, trazer dicas simples e exemplos reais pode ajudar as participantes a enxergar a 

possibilidade de iniciar uma mudança. Use e abuse das dicas para motivar as beneficiárias. 

Além de usar as dicas nas atividades, você pode:  

  -    Compartilhar com colegas e outras pessoas; 

  -    Incluir uma mensagem de Educação Financeira antes de outra atividade;  

  -    Imprimir e colar as dicas em espaços,  nos quais muitas pessoas circulam.  

e) DÚVIDAS FREQUENTES: Nesta seção, colocamos algumas das dúvidas que podem 

surgir com frequência durante as atividades. Abaixo de cada pergunta, você encontra 

sugestões de respostas que pode dar para as participantes. Leia esse conteúdo antes da 

atividade para ter a resposta na ponta da língua ou consulte o Guia de Aplicação de cada 

Oficina, se não souber responder alguma dúvida. 

Vale ressaltar que, caso você não lembre ou não saiba a resposta, seja transparente e diga que 

irá se informar e voltará com a resposta no próximo encontro. Com Educação Financeira não 

se brinca, pois informações erradas podem levar a escolhas equivocadas.  

 

COMO PREPARAR AS OFICINAS:  

Defina as datas antes de convidar ou convocar as mulheres participantes. Sugerimos que você 

defina as datas e horários das 3 Oficinas, que devem ser realizadas de forma sequencial, 

durante 3 semanas seguidas.  Como se trata de uma sequência de Oficinas, é importante que 

tanto você como as participantes se programem.  

Antes das Oficinas, separe todo o material que vai utilizar e prepare o lugar em que a 

atividade acontecerá. Sugerimos que as cadeiras sejam posicionadas de modo a formar uma 

roda ou meio círculo, para que todas se sintam mais próximas e não pareça uma palestra.  

Para todas as Oficinas, você precisará de: 

  Kit do Instrutor completo, com todos os materiais;  

 Materiais a serem entregues para as participantes, referentes à Oficina do dia.  



Sua postura muda tudo. Você, Instrutor, pode fazer a diferença na vida dessas mulheres. 

Procure criar um espaço para a troca, mantendo uma postura de escuta, acolhimento e 

confiança:  

 Estude e se aproprie  do conteúdo do Guia  de Aplicação;   

 Separe o material que será necessário e prepare o espaço antes de cada Oficina;  

 Para ter um bom resultado, mantenha o foco e siga o roteiro de cada Oficina;  

 Falar sobre dinheiro não é fácil. Procure abordar o tema com cuidado e leveza;  

 Quando falamos de escolhas financeiras, não tem certo e errado, cada um precisa 

encontrar a própria solução. Por isso, durante as atividades, não faça críticas nem 

julgamentos em relação às escolhas ou comentários das participantes;  

 O objetivo é contribuir para o empoderamento das mulheres. Para isso, tenha uma 

postura positiva e mostre que cada uma tem capacidade de mudar e melhorar sua 

própria vida;  

 Encare esse processo como uma possibilidade para seu próprio aprendizado. Aplique 

os conteúdos e utilize as ferramentas propostas em sua vida. Afinal, estas Oficinas 

servem para qualquer pessoa.  

 Durante todo o Programa, lembre-se de que as informações da vida financeira de cada 

uma são privadas e confidenciais. Não as compartilhe com ninguém. Para que o grupo 

se sinta seguro, assuma o compromisso de confidencialidade na frente das 

participantes e reforce-o em todas as Oficinas. 

 

DURANTE A OFICINA: 

 Permitir uma conversa por vez. Quando um fala, os outros escutam. 

 Combinar algum comando para pedir silêncio. Por exemplo:Levantar os braços e 

balançar as mãos; bater palmas. 

 Seguir o roteiro das Oficinas no Guia de Aplicação. 

 Tratar as mulheres com respeito e consideração. 

 Escutar o grupo com atenção. Ficar atento às dificuldades. Responder as perguntas e 

dúvidas de forma simples e clara, utilizando exemplos concretos, sempre que possível. 

 Promover um ambiente de descontração e troca. 

 Dar exemplos simples e adequados às realidades das mulheres. 

Quando comunicar a data e horário, deixe claro a hora de início e a de fim. Tenha sempre em 

mente que o tempo é um recurso escasso para essas mulheres. Seja pontual e garanta que as 

Oficinas durem o tempo previsto, cerca de 1 hora. Elas terão mais interesse no conteúdo se 

você valorizar o tempo que elas dispuseram para participar da Oficina. 

 

 

 



COMO DRIBLAR ALGUMAS RESISTÊNCIAS: 

Durante o Programa, é possível que surjam resistências. Algumas podem não querer falar 

sobre dinheiro ou encarar a mudança de hábitos financeiros como uma tarefa difícil de 

realizar ou, ainda, ter receio de perder o benefício se mostrarem sua situação financeira. 

Abaixo, colocamos algumas dicas para ajudar a driblar essas resistências. 

 Eu não sei escrever!   

 Ofereça ajuda para preencher e sugira que, para dar continuidade ao uso das ferramentas, em 

casa, ela peça ajuda a um filho, marido, amiga ou parente para ajudá-la a  fazer os registros. 

 Eu não tenho tempo para fazer essas coisas, minha vida é muito corrida. 

 Concorde que a vida é mesmo corrida. Porém, você pode ajudá-las a entender que os 

cuidados com a vida financeira não requerem muito tempo e incentiva-las a pensar em um 

momento do dia para olhar para cada um dos materiais. No caso dos Cofrinhos da Família, em 

segundos é possível colocar as moedas ou notas. No caso da Agenda da Família, reforce que é 

possível fazer consultas rápidas, e o preenchimento mais longo só deve ser feito uma vez por 

mês. Por fim, na Carteira da Família o registro deve acontecer no momento da compra ou da 

entrada do dinheiro, e também leva pouco tempo. Em resumo, são poucos minutos que podem 

fazer a diferença na vida financeira da família.  

 Isso não é pra mim, não tenho como economizar. 

 Reforce que, por menor que pareça o passo que ela pode dar, existem algumas formas de 

economizar. Por exemplo: guardando o troco, controlando o dinheiro que dá para os filhos, 

gastando menos com o pão, evitando desperdícios em casa. Pequenos gastos, quando 

somados, podem virar um dinheirão!  

 Não vou Falar do meu dinheiro  com vocês. 

 Explique que nas Oficinas ninguém irá olhar ou prestar atenção nas informações preenchidas 

nos materiais. Tudo que utilizar na Oficina, é da participante, que levará para casa todas as 

ferramentas.  

 Não posso vir na próxima reunião.  

Ressalte que é uma oportunidade única que poderá ajudá-la a dar um jeito na sua vida 

financeira. São apenas 3 Oficinas de cerca de 1 hora cada. Sugira que ela pense em 

alternativas para poder comparecer, como: pedir para um vizinho ficar com os filhos, mudar o 

horário do trabalho extra. 

MÃOS À OBRA: 

Caro Instrutor, agora que você já sabe como funciona o Programa e sabe que tem a 

possibilidade de contribuir para uma mudança real na vida das participantes, mãos à obra!A 

mudança começa por você! 



Siga o passo a passo dos guias das Oficinas, divirta-se, aprenda e inspire-se com essas 

mulheres guerreiras. Aproveite para utilizar esses aprendizados na sua própria vida. Você verá 

que ao tentar contribuir para melhorar a vida do outro, pode acabar transformando 

positivamente a sua própria vida! 

 

MENSAGEM AO INSTRUTOR: 

 Conversando e convivendo com mulheres e famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família 

em alguns municípios do Brasil, percebemos que muitas delas acabam se enrolando 

financeiramente por não terem uma reserva de dinheiro, de modo que, quando imprevistos e 

emergências acontecem, ficam sem saída. 

Se não temos esse dinheiro guardado para imprevistos - quando quebra a máquina de lavar, ou 

o filho fica doente e precisa de um remédio que não tem no posto, ou até mesmo se perdermos 

o emprego - é possível que a única saída para essas mulheres seja pegar um empréstimo para 

resolver a situação. Esse dinheiro emprestado sai caro, pois nos meses seguintes, além das 

despesas mensais da família, ainda é preciso pagar as parcelas dos empréstimos ou do cartão 

de crédito. E, se um novo imprevisto acontece, a situação aperta ainda mais, gerando um ciclo 

negativo de aprofundamento da vulnerabilidade social e econômica da família. 

Uma forma possível de criar reservas, para evitar o endividamento é guardando as moedinhas 

de troco em um cofrinho. De pouquinho em pouquinho, essa reserva pode servir como saída 

quando imprevistos acontecerem. 

Cofrinhos possibilitam não só guardar dinheiro para emergências, mas também pode ajudar 

uma família a unir esforços para poupar como foco na realização de um sonho ou de um 

objetivo a longo prazo.  

Por isso, o Programa começa com a Oficina Cofrinhos  da Família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           GUIA DE APLICAÇÃO 

 

OFICINA 1: COFRINHOS DA FAMÍLIA 

Esta é a primeira Oficina do Programa e tem os seguintes objetivos: 

 Fazer o grupo de beneficiárias refletir e trocar ideias sobre a questão dos imprevistos 

do dia a dia; 

 Evidenciar a importância de se criar reservas com diferentes propósitos para: ajudar 

nas contas do mês, resolver situações de emergência e juntar dinheiro para os 

objetivos maiores da família; 

 Mostrar que, por meio do troco, é possível juntar uma boa quantia e contar com a 

participação  de todos os membros da família; 

 Entregar o kit Cofrinhos da Família e propor seu uso no dia a dia, para que as 

mulheres e suas famílias possam guardar dinheiro para os diferentes propósitos 

sugeridos, como completar as contas do mês, lidar com imprevistos e alcançar seu 

objetivo a médio ou longo prazo.  

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

Guia de Aplicação, trilha do dinheiro e cofrinhos 

PASSO A PASSO: 

ATIVIDADE 1  

Para começar, é importante apresentar o Programa de Oficinas de Educação Financeira para 

as participantes, explicando as atividades para as quais foram convidadas e ressaltando a 

importância de participarem de toda a sequência de 3 Oficinas.  

COMO APLICAR: 

A Oficina de hoje é a primeira do Programa Futuro na mão: dando um jeito na vida 

financeira, uma iniciativa da Estratégia Nacional de Educação Financeira, coordenada pela 

Associação de Educação Financeira do Brasil, em parceria com o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que tem como objetivo proporcionar o 

empoderamento das mulheres beneficiárias (ou não) do Programa Bolsa Família, para que 

aperfeiçoem a gestão do orçamento familiar e possam construir uma vida melhor para suas 

famílias. 

Ao todo, serão 3 Oficinas nas quais vamos tratar de um tema muito importante: a vida 

financeira. 

Em todos os encontros vamos trocar experiências e aprender umas com as outras sobre: os 

cuidados que devemos ter com o dinheiro da nossa família, as formas de conquistar o que 



queremos com o dinheiro que temos, diferentes jeitos de nos organizarmos para usar melhor 

nosso dinheiro e conceitos e dicas importantes sobre dívidas, para evitarmos nos enrolar nelas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 2 

 DINÂMICA DO OBSTÁCULO 

Essa dinâmica tem o objetivo de provocar uma reflexão sobre imprevistos, emergências e 

planejamento,  utilize para: 

• Quebrar o gelo inicial e gerar um clima de  descontração para as atividades;  

• Introduzir o tema Educação Financeira de  forma leve;  

• Gerar interesse sobre o tema e proximidade com a realidade das participantes, 

incentivando o grupo a refletir sobre os sustos ou imprevistos que acontecem durante o 

ano; 

 • Preparar o terreno para a entrega dos Cofrinhos da Família. 

 

 

 

 

 

 

COMO APLICAR: 

Convide as participantes a caminhar pela sala. Enquanto caminham, de forma aleatória, você, 

Instrutor faz um gesto de PARE com a mão para uma participante, indicando que ela deve 

PERGUNTAS PARA O GRUPO 

• Quem gosta de falar sobre dinheiro? Por quê? 

 • Quem não gosta de falar sobre dinheiro? Por quê? 

 • Podemos começar? 

                                DICAS PARA O INSTRUTOR 

 O papel do Instrutor é criar um espaço onde as participantes se sintam à vontade para 

falar e trocar experiências entre  ssi. 

 



parar, enquanto as outras continuam caminhando. Você deve fazer este sinal para algumas das 

participantes.  

Depois, dirija-se a cada uma das participantes que estiverem paradas e bata uma palma, 

indicando que elas podem voltar a caminhar. E assim sucessivamente, até que todas estejam 

caminhando novamente. 

Após fazer essa dinâmica com o grupo por alguns minutos, peça para que voltem aos seus 

lugares e proponha uma reflexão sobre a atividade. Sugira que elas pensem em como esta 

dinâmica reflete os imprevistos e a dinâmica da vida. 

Como no nosso dia a dia, as paradas representam os imprevistos que acontecem nas nossas 

vidas como, por exemplo, algum eletrodoméstico quebra, um filho fica doente. Quem se 

planeja e tem reservas continua andando e seguindo a vida, enquanto que quem não se 

preparou para lidar com imprevistos, se endivida e fica parado tentando resolver os problemas 

e pagar as dívidas. 

 

ATIVIDADE 3: 

 TRILHA DO DINHEIRO 

                             

Estas figuras têm como objetivo ajudar as famílias a entender a trajetória do dinheiro e a 

identificar formas simples e reais de criar reservas a partir do troco. 



Saber de onde vem o dinheiro e para onde ele vai é o primeiro passo para entender como está 

a situação financeira da família.  

Por meio da Trilha do Dinheiro, também é possível ajudar as participantes a visualizar que, 

após receberem um dinheiro referente a uma de suas fontes de renda, existem contas a serem 

pagas e gastos que precisam ser feitos. Em geral, em cada uma dessas transações ou 

pagamentos, sobra um troco. Para que esse troco não seja perdido na bolsa ou gasto com algo 

supérfluo ou desnecessário, um bom caminho é levar os trocados para os Cofrinhos da 

Família.  

É fundamental reforçar que, prestando atenção aos pequenos detalhes, dando mais valor aos 

trocos, qualquer pessoa consegue iniciar uma reserva. Isso é importante para gerar mudanças 

positivas na situação financeira da família. 

COMO APLICAR: 

Para iniciar, distribua a Trilha do Dinheiro e leia na sequência cada um dos ícones, em 

conjunto com o grupo, explicando a lógica e a mensagem deste material. 

As figuras mostram as principais fontes de renda das famílias beneficiárias do Programa 

Bolsa Família, De onde meu dinheiro vem e os principais gastos Para onde meu dinheiro vai. 

Em geral, quando gastamos o dinheiro que recebemos, sobra um troco. O troco é uma ótima 

forma de criar reservas, guardando as moedas ou notas que sobram em cofrinhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        PERGUNTAS PARA O GRUPO 

• Além do benefício do Programa Bolsa Família, de  onde o seu dinheiro vem? 

Têm outras fontes de renda? 

 • Sabem direitinho para onde o dinheiro vai?  Quais são seus principais gastos 

mensais?  

• Para onde vai o troco? Ele é guardado ou se  perde por aí? 

 • Já pensaram que esse troco pode ajudar a inteirar  uma conta ou pagar o pão? E 

se esse troco fosse  guardado num cofrinho? 

 • Alguém aqui tem cofrinho? O que podemos fazer  com o dinheiro que se junta 

num cofrinho? 



 

 

 

 

 

 

Ao receber o dinheiro e pagar as contas é comum que sobre um troco. O destino desse troco 

pode ser variado, por exemplo: ficar perdido na bolsa, dar para o filho comprar doces ou, 

melhor ainda, guardar em um moedeiro/cofrinho. 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 4   

COFRINHOS DA FAMÍLIA 

Estas ferramentas têm como objetivo auxiliar as famílias a: 

 Formar reservas para lidar com os imprevistos do dia a dia, evitando que se endividem 

ou coloquem em  risco o bem-estar da família; 

 Começar a separar o dinheiro, para diferentes  propósitos como, fechar as contas do 

mês, ter uma reserva para emergências e juntar dinheiro para realizar seus objetivos 

pessoais e familiares. 

 Ter uma reserva para emergências para que os acontecimentos inesperados não 

impeçam a família de guardar dinheiro para seus objetivos e sonhos maiores, que 

levarão mais tempo para acontecer. Afinal, eles só são possíveis se o ato de juntar 

dinheiro for constante por um longo período de tempo. 

Se as pessoas não têm algo que as auxilie a dividir o dinheiro para objetivos diferentes, é 

comum que usem o dinheiro para as despesas ou emergências do dia a dia, e não consigam 

poupar para realizar objetivos, que precisam de um tempo maior para ser alcançados. Por 

                                      DICAS PARA O INSTRUTOR: 

Este é um bom momento para reforçar os exemplos de participantes que possuem 

renda extra e provocar a reflexão sobre alternativas de complementação de renda 

                                                      DICAS DE BOLSO  

Já parou para pensar quanta diferença uma moeda pode fazer? Se todo dia você juntar 

R$ 0,50, no fim do ano terá R$ 180. Para conseguir juntar dinheiro, separe seu troco e 

coloque suas moedas no cofrinho quando chegar em casa.  

Atividade 4  Cofrinhos da Família  



exemplo: a compra de uma casa, o pagamento da faculdade do filho, a abertura de um negócio 

próprio.  

Os diferentes Cofrinhos da Família ajudam a pessoa a dividir o dinheiro reservado entre 

diferentes objetivos, de modo a equilibrar desejos e necessidades. Além disso, o seu uso pode 

ajudar na mudança dos hábitos de consumo e de poupança de toda a família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMO APLICAR 

Entregue os envelopes que contêm os Cofrinhos da Família para cada uma das participantes. 

Deixe que manuseiem as ferramentas, montem cada um dos Cofrinhos e entendam para que 

servem. 

 

 

 

 

 

 

O Cofrinho pequeno, Ajuda para o dia a dia, serve para guardar o dinheiro que poderá ser 

usado para completar o pagamento das contas do mês.  Por exemplo:  

• Completar o pagamento da conta de luz; 

 • Comprar pão; 

 • Pagar o fiado na venda ou no mercado. 

O Cofrinho médio serve para guardar o dinheiro que poderá ser usado em Emergências. Ele 

pode ser aberto em caso de imprevistos. Por exemplo: 

                                         DICAS PARA O INSTRUTOR 

É importante orientar que esses valores poupados podem ser depositados em uma 

Conta Poupança no banco, onde o dinheiro fica mais seguro e a pessoa recebe um 

pequeno rendimento mensal sobre o valor guardado. DICas É importante orientar 

que esses valores poupados podem ser depositados em uma Conta Poupança no 

banco, onde o dinheiro fica mais seguro e a pessoa recebe um pequeno rendimento 

mensal sobre o valor guardado.  

                                 

                                       PERGUNTAS PARA O GRUPO 

• O que são essas caixinhas? Para que elas servem?  Alguém tem ideia? 

 • Alguém já tem e usa algum cofrinho? 

 •   O que você já conseguiu comprar ou realizar com as economias feitas no seu 

cofrinho? 



• A geladeira quebrou e precisa de conserto;  

• O filho adoeceu e não tem o remédio no posto de saúde;  

• É início de ano e você precisa comprar o material escolar das crianças. 

O Cofrinho grande serve para a família inteira economizar tendo em vista a realização dos 

Objetivos da Família e só poderá ser aberto quando estiver cheio, ou para levar o dinheiro ao 

banco, ou para realizar o objetivo definido e escrito, junto com a família. Por exemplo: 

• Compra da casa própria, reforma ou pagamento da entrada de um terreno; 

 • Pagamento da mensalidade do curso técnico ou faculdade dos filhos;  

• Compra de equipamentos, materiais ou matéria-prima para criar negócio próprio. 

Para que vocês, seus filhos e maridos consigam resistir às tentações e se esforçar para juntar 

dinheiro, é preciso ter objetivos claros, sugerimos que vocês definam e escrevam um ou mais 

objetivos para o Cofrinho Objetivos da Família. Se possível, coloquem o valor estimado que 

precisa ser poupado para realizar o objetivo estabelecido. Isso deve ser feito em família, todos 

juntos, pensando num objetivo em comum, para que todos fiquem motivados a colaborar com 

a realização das metas definidas. 

Não esqueçam que, quando esse Cofrinho estiver cheio, é importante que usem o dinheiro 

para a realização imediata do objetivo definido ou depositem o dinheiro no banco, para que 

fique seguro e não desvalorize. Quando colocamos o dinheiro numa Conta Poupança, o banco 

nos paga juros mensais, ou seja, um rendimento por termos deixado o dinheiro investido lá. 

Não deixe de envolver a família, pois todos unidos podem se ajudar a economizar para 

alcançar o objetivo comum. E, no final, a conquista é da família toda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICAS PARA O INSTRUTOR 

- Não tem certo e errado - o que funciona pra uma família, pode não servir para 

outra! 

 - Explique que este material deve ser levado para casa e peça que elas contem 

para a família o que aprenderam na Oficina. 

 - Incentive as participantes a escrever o  Objetivo do Cofrinho roxo junto com a 

família, o quanto antes. E se possível oriente que coloquem o valor, para que 

tenham claro quanto precisam poupar para realizar o objetivo. 

- Pergunte se alguém tem alguma dúvida  e esclareça, ou quer compartilhar suas 

impressões e contar experiências próprias.  



 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 5 

SIMULAÇÃO DE USO DOS COFRINHOS 

 Pergunte às participantes se possuem moedas e peça essas moedas emprestadas para explicar 

como usar os Cofrinhos.  

Coloque as moedas e os Cofrinhos em um local onde todas as participantes possam ver. Peça 

para 2 ou 3 participantes explicarem como fariam a divisão das moedas e pergunte por que 

dividiram dessa forma. 

Assim, o grupo poderá visualizar e entender como usar os Cofrinhos da Família na prática e 

fazer a divisão, da forma mais adequada para sua família.  

Muitas vezes é difícil enxergar como podemos mudar a nossa realidade. O que estamos 

mostrando para vocês é que juntar os trocos é um jeito fácil de guardar dinheiro 

Lembre-se: Não precisa de muito para começar a poupar. Cada centavo faz diferença! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICAS PARA O INSTRUTOR 

Reforce que não existe certo e errado. Em alguns casos, pode fazer mais sentido 

colocar valores mais altos no Cofrinho Objetivos da Família, já em outros casos, é 

melhor priorizar o Cofrinho da Emergência 

DICAS DE BOLSO 

Pequenas economias no dia a dia podem fazer uma grande diferença. Se todo 

dia você der R$ 1 para o seu filho comprar balas, no fim do ano você terá gasto 

mais de R$ 300. Que tal escolher apenas um dia da semana para dar o dinheir o 

de bala e doce para seu filho e guardar o resto nos Cofrinhos? 

                                                     DICAS DE BOLSO 

Quando todos colaboram é mais fácil fazer o dinheiro sobrar. Não fique com essa 

responsabilidade só para você, converse com sua família sobre o que cada um pode 

fazer para economizar e ajudar a juntar dinheiro nos Cofrinhos 



 

 

 

ATIVIDADE 6: 

 ENCERRAMENTO 

Para encerrar este primeiro encontro: 

a) Faça a pergunta: em uma palavra, como vocês estão se sentindo depois desta 

atividade? Gostaram? Não gostaram? Conseguirão usar os Cofrinhos? Quais 

dificuldades podem ter? 

b) . Relembre que o Programa de Educação Financeira é formado por 3 Oficinas e 

reforce data, horário e a importância da participação no segundo encontro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICAS PARA O INSTRUTOR 

Ouça cerca de 3 depoimentos, para ter uma ideia de como o grupo saiu da atividade, 

sem que fique muito cansativo. 

                                                DICAS DE BOLSO  

 Use estas dicas para promover reflexões, incentivar as participantes ou 

mesmo para gerar novas rodas de conversa! 

 Definir um objetivo para suas economias ajuda você a ter mais foco e 

a não cair em tentações. Escreva hoje um objetivo que quer alcançar 

com sua família e coloque num lugar à vista, para que você sempre se 

lembre dele. Assim vai ser mais fácil economizar! 

 Para atingir os seus objetivos, comece com pequenos passos! Logo 

depois de receber o benefício, separe um pouquinho e guarde para 

conquistar um objetivo da família! 

 Para evitar dívidas com imprevistos, junte um dinheiro todo mês para 

estar sempre preparada. Assim, se algo quebrar, você tem um dinheiro 

de reserva para consertar.  

 Procure separar um dinheirinho para o Cofrinho ou deixar um valor na 

Conta Poupança logo que receber seu benefício. Fazer sobrar no fim 

do mês é difícil. Se tirarmos logo que o dinheiro entra, fica mais fácil 

de garantir o pé de meia! 



 

DÚVIDAS FREQUENTES: 

 Não vou conseguir juntar dinheiro porque não tenho como economizar ou 

reduzir gastos.   Muitas vezes é difícil enxergar o que podemos fazer para mudar 

nossa realidade. Uma forma de ajudar as participantes a visualizarem alternativas é 

dando exemplos de mudanças simples, que não geram grandes impactos no orçamento 

família e podem passar desapercebidas.  

Exemplos: 

 • Sobra pão de um dia para o  outro em casa? Às vezes acabamos jogando comida 

fora. Se comprarmos somente aquilo que precisamos, podemos economizar um bom troco. 

Por exemplo, se comprarmos um pãozinho a menos todo dia, podemos juntar cerca de R$ 

0,30 diariamente. Em 1 mês serão R$ 9 economizados! 

  • Muitas mães acabam dando o troco para os filhos comprarem balas. Guardar essas 

moedinhas pode ser o começo de uma grande economia, porque grandes mudanças começam 

com pequenas ações. 

• Outro exemplo é o dinheiro gasto com cigarro. Não é preciso parar de fumar, mas 

avaliar quanto dinheiro você gasta com isso é importante. Dá pra fumar um pouco menos e 

guardar um pouco mais? Assim, você poupa dinheiro e beneficia a sua saúde. 

• Ficar atento às contas mensais de água e luz pode resultar em uma boa economia 

no mês. Consertar torneiras pingando, não deixar as luzes acesas desnecessariamente, tirar os 

eletrônicos da tomada quando não tiverem sendo usados, juntar várias peças antes de passar 

roupa e banhos mais curtos são exemplos de como diminuir essas contas. 

 É para usar os 3 cofrinhos? Posso usar só um?   O ideal é que se use os 3 

Cofrinhos, pois cada um tem um propósito diferente e ajuda num tipo de desafio. O 

risco de usar só um é que, no momento do imprevisto, tire e use o dinheiro que estava 

destinado para a realização do Objetivo da Família. Se não usar os 3 Cofrinhos ou pelo 

menos o de Emergência e do Objetivo de Família, corre o risco de nunca conseguir 

realizar as compras e objetivos maiores, pois a necessidade do dia a dia pode levar a 

retirada constante de dinheiro do Cofrinho.  

 Por que só um cofrinho é colado e os outros dois, não?  O Cofrinho do dia a dia não 

é colado porque o dinheiro pode ser usado durante o mês. O Cofrinho de Emergências 

só deve ser aberto, como o nome diz, em emergências. Já o Cofrinho do Objetivos da 

Família só deve ser aberto quando estiver cheio e for preciso guardar o dinheiro no 

banco ou para realizar o objetivo definido Ele fica fechado para evitar a tentação de 

retirar o dinheiro antes da hora e para evitar que se use o dinheiro por outros motivos 

que não seja o objetivo definido pela família e registrado na frente do Cofrinho roxo.  

 O que é para escrever na Parte Branca?  É para escrever o objetivo da família.  

Esse objetivo deve ser pensado com todos os membros da família, para que todos se 



esforçem e ajudem a alcançá-lo, colocando moedas ou notas neste Cofrinho. Se 

possível, a família pode colocar o valor estimado que precisa juntar para realizar o 

objetivo. Dessa forma, a meta fica bem clara. Lembrem-se de escrever a lápis para que 

possam aproveitar o mesmo Cofrinho para outros objetivos. 

 Posso guardar cédulas (notas) ou  só Moedas? Pode guardar os dois, cédulas ou 

moedas, e pode colocar o quanto quiser. Só é bom se planejar bem, para não precisar 

abrir os Cofrinhos logo depois ou fora de hora. 

 O que eu faço quando o cofrinho maior  ficar cheio?   Se o valor juntado for 

suficiente, você pode realizar seu objetivo! Se ainda faltar ou você preferir esperar 

mais um pouco, leve esse dinheiro para o banco e coloque em uma Conta Poupança. 

Lá ele rende e fica mais seguro. E também ajuda você para que não caia na tentação de 

gastar. Depois que retirar o dinheiro, é só fazer definir outro objetivo e voltar a juntar! 

 Onde é o melhor lugar para guardar os cofrinhos?   Você pode deixar em um lugar 

sempre à vista, para não esquecer de poupar. Em cima da geladeira, na prateleira, na 

estante da sala. Se deixar muito escondido, pode acabar esquecendo! 

 Como dividir o dinheiro que vou guardar em cada um dos 3 cofrinhos?  Você 

deve definir quanto precisa para realizar o objetivo da família e quanto você gostaria 

de ter guardado para as emergências. Normalmente precisamos de valores maiores 

para realizar objetivos de mais longo prazo e valores menores para o dia a dia. Então, 

de acordo com as metas que você estabelecer, você pode criar suas próprias regras 

para dividir o dinheiro. Por exemplo, se você tem R$ 1,95 centavos para dividir entre 

os 3 Cofrinhos: OBJETIVOS DA FAMílIA =  R$ 1, o valor maior, pois, em geral, os 

objetivos grandes da família  requerem mais dinheiro. EMERGÊNCIAS = R$ 0,50. 

AJUDA PARA O DIA A DIA =  R$ 0,45.  

Lembre-se que para cada família as prioridades podem ser diferentes. Existem famílias que 

precisam ter mais dinheiro para emergências e outras que têm um objetivo familiar que requer 

bastante dinheiro. Não existe certo e errado, o importante é ter o hábito de sempre guardar um 

pouquinho, focando nos 3 diferentes propósitos.  

Instrutor, estimule as mulheres a pensar sobre o que desejam para os próximos anos. 

Estabelecer objetivos e metas é o primeiro passo. A criação de reservas e o planejamento são 

os passos seguintes para que seja possível realizar os sonhos da mulher e de sua família. Uma 

forma de ajudá-las a ver o caminho para atingir esse objetivo é dividi-lo em etapas e propor 

que ela tente realizar uma etapa de cada vez. Por exemplo: juntar primeiro o dinheiro da 

entrada da casa, e só depois juntar o valor das parcelas. 

 

 

 

 

 



 

                                          GUIA DE APLICAÇÃO 

 

OFICINA 2:  AGENDA DA FAMÍLIA 

MENSAGEM AO INSTRUTOR 

  Após aprender sobre a importância da reserva, o seguinte passo para as participantes do 

Programa é mapear sua situação financeira atual e montar um plano para melhorar suas 

condições de vida.  

O objetivo desta segunda Oficina é explicar alguns conceitos básicos de gestão do orçamento 

familiar, através de exemplos práticos que sejam facilmente incorporados no dia a dia. Para 

isso, você, Instrutor, contará com o apoio de um material que vai auxiliar a beneficiária a 

mapear suas fontes de renda e despesas, e a planejar e organizar o uso de seu dinheiro durante 

o mês. Por meio desta ferramenta, as participantes conseguirão visualizar sua Fotografia 

Financeira e, assim, organizar e controlar seu dinheiro, para tomar melhores decisões 

financeiras para si e para sua família. 

O planejamento financeiro pode ajudar essas mulheres a sair de situações de endividamento, 

desenvolver hábitos de consumo mais responsáveis e aprender a usar seus recursos com mais 

consciência, para melhorar a qualidade de vida de suas famílias. 

Você, Instrutor, tem um papel fundamental em ajudar as mulheres a se dar conta de sua 

situação atual e a oferecer um jeito prático para que elas possam se organizar e planejar no dia 

a dia! Então, mãos à obra! 

A segunda Oficina do Programa possui os seguintes objetivos: 

 Ajudar as mulheres, de um jeito prático e divertido,  a mapear suas fontes de renda e 

despesas mensais;  

 Ajudar as mulheres, de uma forma visual, a entender sua situação financeira atual; 

 Oferecer para as mulheres uma forma prática e intuitiva de organizar o dinheiro do 

mês; 

 Apresentar a Agenda da Família como um instrumento de planejamento mensal; 

 A partir da reflexão de sua situação financeira atual, estimular as mulheres a definir 

pequenas mudanças de comportamento financeiro, como redução de alguns gastos, 

que possam contribuir com a melhoria da sua condição financeira. 

A ferramenta trabalhada nesta Oficina, a Agenda da Família serve como uma maneira da 

mulher planejar o uso de seus recursos financeiros, de forma simples e prática.  Por meio dos 

aprendizados gerados pelo uso da Agenda da Família provoca-se uma reflexão sobre hábitos 

de consumo e, como consequência, favorece mudanças no comportamento financeiro. 

 



MATERIAIS NECESSÁRIOS 

Guia de Aplicação, Agenda da Família , Cofrinhos da Família para relembrar o encontro 

anterior e 

Lápis com borracha 

PASSO A PASSO 

Nas páginas a seguir, você encontrará um passo a passo sobre como realizar esta Oficina, 

sugestões de fala, dicas e respostas para dúvidas frequentes.  

 

ATVIDADE 1 

OBJETIVO DO DIA :  Faça uma breve apresentação do objetivo desta Oficina.  

Nesta segunda Oficina vamos falar sobre a importância de organizar nosso dinheiro e 

trabalharemos um jeito simples e prático de fazer a gestão do orçamento da família. Para isso, 

o primeiro passo é entender de onde vem nosso dinheiro, para depois controlarmos para onde 

ele vai, e assim termos uma ideia de quanto sobra ou falta no fim do mês.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando não estamos nos sentindo bonitas ou não estamos no peso que queremos, muitas 

vezes tiramos uma foto e não queremos olhar para ela, ou, pior, nem queremos tirar a foto. 

Isso também pode ocorrer na nossa vida quando o assunto é dinheiro. Muitas vezes, não 

queremos olhar para o dinheiro, pois estamos inseguras se ele vai dar ou achamos que 

estamos gastando demais, ou ainda preferimos nem saber como está nossa situação para não 

corrermos o risco de perder o sono. 

Hoje, vamos convidar para conversar sobre um outro tipo de fotografia: a foto da nossa 

situação financeira.   

                                                     PERGUNTAS PARA O GRUPO 

• Quem aqui gosta de tirar foto? E quem  não gosta? 

• Por que gosta? Por que não gosta? 

pErguNtas para o grupo 

                                                      DICAS PARA O INSTRUTOR  

 Espere as respostas sobre as razões de não gostarem de tirar fotos. 

 



Por mais que nossa primeira reação seja não querer olhar para a fotografia, que espelha nossa 

situação naquele momento, é esse retrato atual que pode nos ajudar a identificar o que 

precisamos mudar em nossa vida financeira e a fortalecer a nossa motivação em dar pequenos 

passos para sair melhor na próxima foto. 

Então, hoje nós vamos começar a Oficina propondo um jeito de ajudar cada uma de vocês a 

olhar para a própria situação financeira. Sem entendermos como está nossa situação atual não 

é possível mudar os elementos com os quais não estamos satisfeitas. 

Depois que compreendermos nossa Fotografia Financeira do momento, vamos aprender uma 

forma de organizar e distribuir o dinheiro que ganhamos, para darmos conta das necessidades 

das nossas famílias e utilizar o dinheiro que conquistamos, com tanto suor, da melhor 

maneira. Essa organização do dinheiro é o que chamamos de planejamento financeiro 

familiar.  

 

ATIVIDADE  2: 

 DINÂMICA ORDEM NA FILA 

O objetivo desta dinâmica é proporcionar um clima de descontração entre as mulheres e 

provocar uma maior abertura antes de você começar a tratar sobre os conteúdos de Educação 

Financeira previstos nesta Oficina. A dinâmica trabalha principalmente a questão da 

organização, um fator fundamental para o planejamento financeiro familiar.  

Esta atividade também promove a interação entre o grupo, criando um ambiente colaborativo 

e acolhedor entre as participantes e o Instrutor. 

COMO APLICAR  

Faça duas linhas no chão, com fita crepe ou giz,  garantindo que todas as participantes caibam 

em fila indiana entre as linhas, sem que sobre muito espaço nas laterais.  A distância entre as 

linhas pode ser de 20 cm, em termos de largura do vão entre elas. 

Quando todas estiverem posicionadas em pé e em fila indiana, explique que o desafio é 

refazerem a fila, por ordem de idade, da menor para a maior. O detalhe que dificulta a tarefa é 

que nenhuma participante pode sair do espaço entre as linhas. Na prática, isso significa que o 

grupo deve descobrir uma forma de trocar as posições, apoiando-se umas nas outras e sem 

cair. 

Cumprida esta primeira parte da prova, peça que o grupo refaça a fila, agora se movimentando 

sem sair do espaço delimitado pelas linhas para que fiquem em ordem de altura, da menor 

para a maior. 

 

 



ATIVIDADE 3: REFLEXÃO 

OS DESAFIOS DE ORGANIZAR O NOSSO DINHEIRO 

A dinâmica ordem na Fila pode ser comparada ao desafio das participantes em organizar seus 

recursos financeiros para dar conta das despesas da família. Ao se colocarem em fila em um 

espaço pequeno, é possível fazer uma relação com a situação que muitas vivenciam ao 

precisar separar e distribuir recursos limitados, entre todos os gastos da família.  

COMO APLICAR: 

Pessoal, foi fácil fazer esta organização da fila com tanta gente em tão pouco espaço? Assim 

como neste exercício que fizemos, com o nosso dinheiro também passamos por situações 

apertadas, nas quais precisamos nos equilibrar e encontrar maneiras criativas de ultrapassar as 

dificuldades e dar conta das necessidades da nossa família. É fácil distribuir o dinheiro que a 

gente ganha entre todos os gastos que temos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 4: AGENDA DA FAMÍLIA 

Nesta atividade as participantes farão:  

 Preenchimento dos envelopes referentes aos gastos mensais de sua família; 

 Anotação dos valores De onde meu dinheiro vem e para onde meu dinheiro vai; 

 Cálculo das entradas, saídas e saldo para visualização da Fotografia Financeira; 

 Definição de metas para redução de gastos, aumento da renda, controle do dinheiro ou 

criação de reservas.  

Através desta atividade com a Agenda da Família, cada participante terá: 

 Uma imagem clara de sua situação financeira atual; 

 Seus principais gastos identificados; 

 Um plano para melhorar sua situação financeira começando por pequenos passos. 

 

                                                      PERGUNTAS PARA O GRUPO 

• Alguém aqui consegue organizar o dinheiro com facilidade? 

              • O que acontece quando a gente não se organiza financeiramente? O dinheiro 

pode escapar fácil ou faltar, como aconteceu na fila. 

              • Vocês topam aprender um jeito fácil e prático de organizar o dinheiro do mês? 

 



COMO APLICAR: 

Durante a entrega da Agenda da Família estimule o grupo com as seguintes perguntas, 

enquanto as participantes manuseiam e folheiam o material: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ONDE O MEU DINHEIRO VEM E PARA ONDE MEU DINHEIRO VAI 

A primeira página da Agenda da Família mostra as fontes de renda e despesas comuns em um 

orçamento familiar, de uma forma bastante visual, sem estimativa de valores. O objetivo é que 

as participantes identifiquem as possíveis formas de ganhar e gastar o dinheiro da família. 

                                       

                                                         DICAS PARA O INSTRUTOR 

Deixe que manuseiem o material e que procurem entender por conta própria para 

que serve.  

                                                       PERGUNTAS PARA O GRUPO       

• O que é este material?  

•  Alguém tem ideia para que este material serve? 

• Como acham que vão usá-lo? 



                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ONDE O MEU DINHEIRO VEM?  

O dinheiro das famílias pode vir de benefícios como o Bolsa Família, recebimento de salários, 

pensão alimentícia, pensão por morte, trabalho por conta prórpia, bicos, venda de produtos, 

ajuda da família, etc. 

PARA ONDE O MEU DINHERIO VAI? 

MORADIA - Gastos com: aluguel, condomínio, prestação da casa ou apartamento, contas de 

água, luz, telefone, internet, TV a cabo, celular, IPTU. 

ALIMENTAÇÃO -Gastos com: mercado, venda, padaria, açougue, peixaria, feira, quitanda. 

SAÚDE - Gastos com: plano de saúde, remédios, médico, dentista, seguros de vida ou 

funerário, óculos. 

TRANSPORTE - Gastos com: transporte coletivo ou despesas de automóvel, como 

prestações, IPVA, seguro, combustível. 

                                        PERGUNTAS PARA O GRUPO 

• Vocês podem me ajudar a ler esta página.  O que ela mostra 

• Quais são as fontes de renda de sua família, ou seja, de onde pode vir o 

dinheiro de vocês?  

• Esses ganhos entram todos os meses (são fixos) ou variam mês a mês (são 

variáveis)? 

 • Quais são os principais gastos da sua família,  ou seja, para onde o seu 

dinheiro vai? 

 • Qual o maior gasto mensal da sua família? 

                                                DICAS PARA O INSTRUTOR 

  Estimule que algumas participantes respondam às perguntas feitas ao 

grupo.  

 Leia e explique cada uma das fontes de renda e, depois, os gastos para o 

grupo e esclareça as dúvidas que surgirem.  

 Utilize as tabelas daS páginas  que seguem para explicar cada uma das 

fontes de renda e dos gastos. 



BELEZA - Gastos com: roupas e calçados, salão de beleza (unha, chapinha, depilação, corte 

de cabelo), produtos de higiene comprados na farmácia ou perfumaria (hidratante, 

desodorante), cosméticos (batom, maquiagem, perfume). 

FAMÍLIA E COMUNIDADE - Gastos com: dízimo ou oferta, dinheiro emprestado para 

outras pessoas, educação, cuidados com animais de estimação. 

LAZER - Gastos com: viagens, passeios no final de semana, festas, bares, jogos. 

DÍVIDAS - Gastos com: cartão de crédito, prestações, cartão de loja, fiado, empréstimos, 

microcrédito. 

ENVELOPES DE GASTOS : 

Os envelopes representam os principais grupos de gastos do orçamento familiar e têm como 

objetivos: ajudar as participantes a compreender e visualizar como gastam seu dinheiro; e 

mostrar a importância de dividir e reservar o dinheiro conforme as diferentes necessidades. 

 

 

 

 

 

 COMO APLICAR: 

Para ter controle sobre nosso dinheiro, precisamos saber ao certo de onde ele vem e para onde 

ele vai. Estes envelopes vão nos ajudar a mapear quanto ganhamos e quanto gastamos com 

cada item.  

Vamos passar por cada um dos envelopes e cada uma anotar o valor em reais de cada um dos 

gastos com base na quantia despendida mês passado. Por fim, somem todos os gastos 

marcados no envelope e anotem o resultado em total do mês. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                DICAS PARA O INSTRUTOR: 

As participantes terão sua renda comprometida com diferentes gastos. Neste 

momento, é importante não fazer julgamentos. Não existe certo e errado. O que pode 

ser mais adequado para uma família pode não servir para outra. 

                                            DICAS PARA O INSTRUTOR 

Passe por cada um dos envelopes, na sequência em que aparecem, mostrando que 

cada um corresponde a um grupo de gastos. Explique cada um dos gastos e ajude as 

participantes a, colocar os valores de cada gasto e fazer o cálculo do valor total da 

categoria, antes de seguir para o próximo envelope. Esclareça as dúvidas que 

surgirem espontaneamente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENVELOPE 1 : Moradia  

São os gastos que temos para morar como, por exemplo, aluguel, condomínio, prestação da 

casa ou do apartamento, água, luz, telefone fixo ou  celular, internet, IPTU.  

Agora anotem quanto gastaram com cada item no mês passado. No final, somem o total que 

gastaram com o grupo de gastos. 

ENVELOPE 2: Alimentação  

São os gastos que temos para nos alimentar como, por exemplo, mercado, venda, padaria, 

açougue, peixaria, feira, quitanda, gás. 

Anotem quanto gastaram com cada item no mês passado. No final, somem o total que 

gastaram com o grupo de gastos Alimentação.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         DICAS PARA O INSTRUTOR:  

• Procure dar exemplos que façam parte da realidade das participantes; 

• Frise que o material será entregue e cada beneficiária levará consigo a Agenda da 

Família com os valores anotados. Não haverá a conferência ou registro das 

informações financeiras de cada uma; 

• Procure incentivá-las a anotar os valores, mesmo que sejam estimados. 

Recomende que verifiquem e corrijam os valores com calma, em casa;   

•  Ajude as participantes a somar o valor total por categoria.  

•  Estimule que as participantes se ajudem entre si.  

                                           DICAS PARA O INSTRUTOR: 

Muitas vezes, só lembramos de cabeça dos gastos grandes, como o supermercado, e 

acabamos esquecendo daqueles gastos menores, e frequentes, como o pão de padaria.   

Reforce com as participantes que é importante anotar esses gastos também. Para 

chegar ao valor mensal desses gastos diários, é preciso fazer a conta do valor diário, 

multiplicar pelos dias do mês e, com isso, terão total do mês. 



ENVELOPE 3: SAÚDE  

São os gastos que temos para cuidar da nossa própria saúde e da saúde dos nossos familiares 

como, por exemplo, plano de saúde, remédios, médico, dentista, seguros de vida ou funerário, 

compra  de óculos.  

Agora anotem quanto gastaram com cada item no mês passado. No final, somem o total que 

gastaram com o grupo de gastos saúde.  

ENVELOPE 4:  TRANSPORTE 

São os gastos que a família tem para se locomover com transporte coletivo ou com 

automóvel.   

Agora anotem quanto gastaram com cada item no mês passado. No final, somem o total que 

gastaram com o grupo de gastos transporte. 

ENVELOPE 5:  BELEZA 

São os gastos que temos para cuidar de nossa imagem e autoestima, com roupas e calçados, 

salão de beleza (unha, chapinha, depilação, corte de cabelo), produtos de higiene comprados 

na farmácia ou perfumaria (hidratante, desodorante) e cosméticos (batom, maquiagem, 

perfume). 

Anotem quanto gastaram com cada item no mês passado. No final, somem o total que 

gastaram com o grupo de gastos Beleza. 

ENVELOPE 6:  FAMÍLIA E COMUNIDADE 

São os gastos que podem surgir da convivência com outras pessoas. Por exemplo: um 

presente que damos a alguém, o dízimo ou a oferta feita para a Igreja, uma quantia que 

emprestamos para amigos ou parentes, um curso pago para algum filho, ou até os gastos com 

um animal de estimação. 

Agora anotem quanto gastaram com cada item no mês passado. No final, somem o total que 

gastaram com o grupo de gastos Família e comunidade. 

ENVELOPE 7:  LAZER 

 São gastos que temos nos divertindo, tendo experiências que nos dão prazer, e é importante 

considerá-los no orçamento. Por exemplo, é o dinheiro que gastamos com uma viagem, com 

um passeio no final de semana, quando vamos a uma festa ou mesmo tomando uma cerveja 

no bar ou um refrigerante na lanchonete. Também pode ser o dinheiro que gastamos jogando 

ou fazendo uma fezinha em algum jogo das Loterias da Caixa.  

. Agora anotem quanto gastaram com cada item no mês passado. No final, somem o total que 

gastaram com o grupo de gastos Lazer.  

 



ENVELOPE 8:DÍVIDAS 

 São aqueles compromissos que assumimos para pagar no futuro e não podemos deixar de 

quitar. Por exemplo: a fatura do cartão de crédito ou da loja, o fiado na mercearia, as 

prestações do crediário, o empréstimo no banco ou dinheiro emprestado de alguém. 

 Anotem quanto gastaram com cada item no mês passado. No final, somem o total que 

gastaram com o grupo de gastos Dívidas. 

Uma dívida acontece quando compramos um produto e deixamos para pagar 

depois, no próximo mês. Por isso, tanto o cartão de crédito como o fiado são dívidas.  

Para registrar o valor das compras  parceladas coloque  o valor das parcelas que pagou no  

mês passado.  

 

 

CONTROLE MENSAL 

Vocês notaram que no verso de cada envelope tem uma listinha com todos os meses do ano? 

No início de cada mês, vocês vão marcar o valor que planejam gastar com aquele grupo de 

despesas, no mês seguinte. Além disso, no final de cada mês, vocês devem avaliar se gastaram 

mais, ˆmenos ou igual ao previsto para o mês em que estão. Esse comparativo vai servir para 

vocês acompanharem a evolução do planejamento financeiro da família.  

Agora que vocês já têm uma ideia de quanto gastam, no início de cada mês, devem anotar o 

valor que vão colocar para gastar em cada envelope e dividir o dinheiro entre os envelopes. 

No final do mês, vocês devem anotar se sobrou dinheiro, se ficou no zero a zero ou se faltou e 

vocês precisaram colocar mais dinheiro naquele envelope. A ideia é que vocês possam 

corrigir esses valores conforme o uso, assim, ao longo do ano, vão saber melhor quanto será 

necessário para cada envelope ou grupo de gastos, sem precisar fazer muita conta.  

Para que o planejamento dê certo e ajude na organização de vocês, vocês devem fazer esse 

passo a passo: depois de calcular o valor em dinheiro que vão colocar em cada envelope, 

anotem este mesmo valor no verso dele. Vamos fazer um teste agora, pode ser? 

DICAS PARA O INSTRUTOR 

Espere até que todas as participantes tenham anotado o valor total de cada envelope 

no verso do mesmo. Ande pela sala e identifique se alguma precisa de ajuda. Ajude 

quando necessário.  



                  

                     

Quando o mês terminar, antes de vocês fazerem o planejamento do mês seguinte, observem se 

o dinheiro colocado em cada envelope foi suficiente ou não. Em seguida, marquem nas 

carinhas de acordo com as indicações abaixo:  

Se conseguiram pagar todas as despesas daquele grupo com o dinheiro do envelope e ainda 

sobrou um dinheirinho dentro, assinalem a carinha verde. 

Se ficaram no zero a zero, isto é, usaram todo o dinheiro que separaram nesse envelope ou se 

precisaram pegar um pouquinho de outro envelope, assinalem a carinha laranja.  

Se faltou um valor muito além do que foi previsto, assinalem a carinha vermelha. 

Se todo início de mês, anotarem o valor separado e previsto no verso do envelope, no fim do 

mês, poderão avaliar em que tipo de gasto tiveram mais dificuldade e fazer os ajustes 

necessários. No início, talvez seja mais difícil acertar os valores, mas à medida em que os 

meses forem passando, vocês vão saber melhor o quanto gastam com cada coisa sem precisar 

fazer muita conta ou esforço. Esta Agenda da Família vai ajudar vocês a tomarem as decisões 

financeiras do dia a dia com mais segurança e tranquilidade, assim como possibilitar que 

organizem e cuidem melhor do dinheiro da família. 

Agora que cada uma de vocês tem ideia de quanto gasta, em cada envelope ou grupo de 

gastos, vamos descobrir quanto gastam no total, por mês? 



As participantes devem inserir todos os valores totais das 8 categorias de despesa e, por fim, 

somá-las para descobrir o valor total de gastos ou saídas, com base nos valores do mês 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora que entendemos para onde nosso dinheiro vai, precisamos entender de onde ele vem, 

isto é, quanto ganhamos por mês.Para fazermos esta conta, vamos anotar  as possíveis fontes 

de renda, o quanto ganham por mês. Agora que entendemos para onde nosso dinheiro vai, 

precisamos entender de onde ele vem, isto é, quanto ganhamos por mês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA FINANCEIRA 

 

 

Depois que calcularem suas entradas e saídas de dinheiro do mês passado, este momento visa 

provocar uma reflexão sobre tudo que levantaram até aqui, a fim de que entendam como está 

sua situação financeira atual. 

PARA O INSTRUTOR DICAS  

Ajude as participantes a somar os valores. Estimule que o grupo se ajude. Responda as 

dúvidas e perguntas que surgirem e incentive a troca de refleXxões.  

PERGUNTAS PARA O GRUPO 

• Esse número bate com o que vocês imaginavam que gastavam por mês? 

                 • Vocês gastam mais ou menos do que imaginavam? 

                                           PERGUNTAS PARA O GRUPO 

• Quais são as suas fontes de renda?  

• Vocês recebem o benefício do Programa  Bolsa Família? 

 • Vocês recebem salário? 

 • Fizeram algum bico no mês passado?  Receberam algum valor por esse trabalho? 

 • Ganharam dinheiro fazendo algum bico, como unha, cabelo, faxina? Mesmo que 

não seja um valor fixo, frequente, tentem calcular quanto ganharam no mês 

passado com esses bicos. 

 • Quem for casada pode incluir o salário do  marido neste mapeamento das fontes 

de renda familiar. 

 • Somando essas fontes de renda, qual o valor total que ganharam no mês 

passado? 



Vamos relembrar então o que falamos no início da Oficina de hoje sobre a Fotografia 

Financeira? Para isso, vamos para a página que iremos preencher para ter nosso retrato 

financeiro revelado! 

Peça que: 

Preencham o valor total de ganhos no bloco De onde meu dinheiro vem.  

Preencham o valor total de gastos no bloco para onde meu dinheiro vai. 

Calculem o saldo final, subtraindo os gastos dos ganhos, e anotem este valor em Quanto tenho 

no fim do mês. 

                                         

 

                                   

 

 

 

 

                                                      PERGUNTAS PARA O GRUPO 

 vocês quando viram saldo do mês, ou seja, o valor que falta ou sobra no fim do 

mês?  

 O que acham que estão fazendo bem? 

 O que acham que podem fazer para ficar melhor na foto? 



Então, agora que vimos a Fotografia Financeira, podemos encarar o presente e pensar nos 

passos que precisamos dar para construir um futuro melhor para nós mesmas e nossas 

famílias.  

A  seguir faremos algumas sugestões de objetivos nos quais podem se focar para melhorar sua 

situação financeira. Para cada um deles, colocamos dicas que servem como ideias práticas 

para vocês alcançarem o objetivo que escolheram.  

 REDUZIR GASTOS:  

Escolha como vai diminuir suas despesas, estabeleça a meta de quanto quer economizar com 

cada item e o prazo para alcançar as metas.  

1. Peça ajuda da sua família para seguir as dicas abaixo e garantir uma economia no fim do 

mês: 

 •  Conserte torneiras que estiverem pingando; 

 •  Não deixe as luzes acesas sem necessidade;  

 •  Tire eletrônicos da tomada quando não  estiverem sendo usados;  

 •  Junte várias peças antes de lavar ou  passar roupa;  

 • Tome banhos mais curtos. 

2. Antes de comprar uma roupa nova ou uma maquiagem, pense se realmente é necessário ou 

se esse gasto pode esperar um pouco. Resista às armadilhas das promoções! 

3. Evitar desperdícios com comida é um jeito de economizar o seu dinheiro! Pense se sobra 

muito pão ou se você joga muita comida fora. Se perceber que sua família poderia gastar 

menos, busque formas de usar melhor as sobras e de preservar sua comida. Assim, você evita 

desperdício e ainda economiza. 

AUMENTAR A RENDA  

Escolha como vai ganhar um dinheiro extra, estabeleça a meta de quanto quer ganhar com 

cada fonte de renda extra, quando o prazo acabar, confira e avalie se conseguiu ou não.  

1. Se o dinheiro está curto e você não tem como diminuir nenhum gasto, pense que tipo de 

produtos pode vender para aumentar a renda da família.  

Você pode optar por venda de produtos como: produtos de beleza, artesanato, comida, doces, 

bolos, frutas, verduras, legumes, etc 

2. Se a venda de produtos não funciona para você, aproveite suas habilidades fazer bicos ou 

conseguir um trabalho fixo ou temporário. Investir  em cursos profissionalizantes  como 

manicure, cabeleleira é uma boa maneira de aumentar suas chances de conseguir um trabalho 

e garantir uma vida melhor para você e sua família 

 

 



POUPAR 

1.SEPARAR O TROCO:  Já parou para pensar quanta diferença uma moeda pode fazer? Se 

todo dia você juntar R$ 0,50 centavos, no fim do ano terá R$ 180,00. Para conseguir isso, 

separe todos os trocos que receber e guarde suas moedas e notas nos Cofrinhos da Família 

logo que chegar em casa.  

2. RESERVAR ANTES DE GASTAR: Recebeu um dinheiro extra? Pense bem se você 

precisa gastar agora ou pode guardar em um dos Cofrinhos da Família ou na sua conta 

poupança para realizar um sonho maior! 

3. DAR MENOS DINHEIRO PARA FILHOS:  Pequenas economias no dia a dia podem fazer 

uma grande diferença. Se todo dia você der R$ 1,00 para o seu filho comprar balas, no fim do 

ano você terá gasto mais de R$ 300,00. Que tal escolher apenas um dia da semana para dar o 

dinheiro da bala e doce para seu filho e guardar o resto nos Cofrinhos da Família? 

4. 1 DIA SEM GASTAR : Para conquistar seus objetivos, comece com pequenos passos! 

Todo mês, logo depois de receber, reserve uma parte do dinheiro e guarde nos Cofrinhos da 

Família ou na sua conta poupança e, no futuro, use essa reserva para realizar um objetivo da 

família! 

 

                            CONTROLANDO O USO DO DINHEIRO 

1. Os valores das coisas podem variar muito de uma loja para outra. Antes de comprar, 

pesquise os preços e pechinche um desconto à vista.  

2. Faça uma lista do que precisa antes de sair para as compras, assim você evita comprar duas 

vezes a mesma coisa ou cair na tentação de gastar com algo que não precisa! 

3. Para tomar as rédeas do seu dinheiro e não ser controlado por ele, anote o quanto entra e o 

quanto sai todo dia. Comece a anotar hoje!  

4. Se perdeu o controle e não está conseguindo pagar as despesas básicas por conta do 

tamanho das suas dívidas, peça ajuda ao Procon, no telefone  151, ou ao Tribunal de Justiça e 

Defensoria Pública da sua cidade ou estado. 

Pensem em cada um desses objetivos e nas dicas que acabei de ler e avaliem qual deles 

podem ajudar cada uma de vocês a realizar uma pequena mudança em seu comportamento 

financeiro. Escolham um objetivo para começar, para isso, vocês podem se inspirar nas  dicas 

que melhor servem para sua situação. 

Cada meta que definimos para nós mesmos e as ações que fazemos para realizá-las são passos 

importantes que damos. Então, quando atingirem a primeira meta, escolham outra e 

recomecem o processo! Os cuidados com a vida financeira devem ser constantes! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ENCERRAMENTO: 

Neste momento, é importante retomar um pouco do aprendizado da Oficina anterior. Em 

seguida, repassar o que foi trabalhado no encontro do dia. Ao fim, relembre a data e horário 

da próxima Oficina, reforçando a importância da presença de cada uma!  

COMO APLICAR: 

Retome rapidamente o que foi feito na Oficina anterior e faça perguntas sobre o conteúdo 

tratado, inclusive verificando se algumas já estão usando os Cofrinhos da Família e se já 

percebem mudanças em seus hábitos financeiros. Retome rapidamente o que foi feito na 

Oficina anterior e faça perguntas sobre o conteúdo tratado, inclusive verificando se algumas já 

estão usando os Cofrinhos da Família e se já percebem mudanças em seus hábitos financeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    PERGUNTAS PARA O GRUPO 

• Você consegue tentar reduzir algum gasto? 

 • Você tem alguma possibilidade para aumentar sua renda? 

 • Você consegue juntar trocados e guardar esse dinheirinho para criar ou aumentar suas 

reservas? 

 • Você consegue anotar todas as entradas e saídas de dinheiro para controlar melhor sua 

situação financeira e tomar melhores decisões? 

• A quarta página propõe como objetivo o desafio de controlar todo dinheiro que entra 

ou sai, e dá dicas práticas de como criar esse hábito de controle financeiro. 

                                            PERGUNTAS PARA O GRUPO 

•  Quem lembra da atividade da Oficina passada? Quem está conseguindo colocar 

um dinheirinho nos Cofrinhos? 

 •  Alguém já precisou usar o dinheiro guardado nos Cofrinhos Ajuda para o dia a 

dia e emergências?  

•  Conseguiram definir o objetivo para o Cofrinho “Objetivo da Família”,  junto com 

a família? Alguma de vocês quer compartilhar o objetivo que escolheram? 

 •  Acham que a Agenda da Família vai ajudar com que sobre um dinheirinho extra a 

ser guardado nos cofrinhos? 



Encerre o encontro, relembrando a data e horário da terceira e última Oficina do 

Programa. Uma salva de palmas para todos pelo trabalho de hoje! 

Não esqueçam do nosso próximo encontro! 

 

 

 

                                                  GUIA DE APLICAÇÃO 

 

OFICINA  3: CARTEIRA DA FAMÍLIA 

MENSAGEM AO INSTRUTOR 

Esta última Oficina do Programa visa mostrar as consequências do endividamento, apresentar 

conceitos fundamentais para uma tomada de decisão bem informada, e, por fim, propor o uso 

de ferramentas que podem ajudar as beneficiárias a se organizar no cotidiano para o 

pagamento dos compromissos assumidos e a visualizar sua situação financeira antes de fazer 

uma nova dívida. 

Você, Instrutor, pode ajudar essas famílias a se prevenir do endividamento excessivo e a se 

empoderar de suas informações e decisões financeiras, ao controlar diariamente as entradas e 

saídas de dinheiro. 

Aproveitamos para agradecer a você, Instrutor, por seu trabalho e dedicação na realização 

deste Programa. Sem você não teria sido possível fazer com que esses conceitos e 

metodologias de Educação Financeira chegassem até as beneficiárias. Esperamos não só que 

as participantes tenham aprendido e se transformado, como você também tenha aproveitado 

os aprendizados para sua vida. Também esperamos que continue a multiplicar esse trabalho 

de Educação Financeira com outros grupos de mulheres na região onde você atua! 

 

Esta Oficina é a terceira e última e tem como objetivos: 

 Gerar conhecimento sobre: as principais formas de endividamento como, cartão de 

crédito, cheque especial, empréstimos; e os conceitos chave relacionados aos tipos de 

dívidas abordados como, juros, parcelas, valor total e mínimo da fatura.  

 Provocar reflexões sobre hábitos de consumo e propor o uso de ferramentas que 

facilitem a tomada de decisões financeiras mais consciente e informada, de forma que 

essas mulheres consigam harmonizar os desejos e as necessidade individuais e 

familiares. 



 Estimular um olhar mais atento para as próprias dívidas, por meio do controle e da 

visualização de compromissos assumidos, e da compreensão das consequências do 

endividamento e da inadimplência. 

 Conscientizar as participantes sobre a importância do controle e planejamento 

sistemático das entradas e saídas, ou seja, a importância da gestão do orçamento 

familiar para que consigam dar conta de todas as necessidades da família e possam se 

programar para a realização de objetivos maiores. 

 Estimular o hábito de anotar e controlar a entrada e a saída de dinheiro e propor uma 

forma prática de incorporar esses comportamentos no dia a dia, através da Carteira da 

Família desenvolvida especialmente para as beneficiárias do Programa Bolsa Família. 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS 

Guia de aplicação, cartazes, carteira da família e lápis e borracha. 

ATIVIDADE 1 

Hoje nosso objetivo é falar de um assunto muito importante em nossas vidas: os desafios de 

usar nosso dinheiro e os cuidados que precisamos ter na hora de fazer uma dívida para não 

entrar numa bola de neve. 

Como organizar nosso dinheiro para dar conta do que precisamos, do que queremos, do que 

nossos filhos e famílias precisam e querem? Nem sempre é fácil, não é mesmo? Às vezes 

parece que temos muitas necessidades e vontades para pouco dinheiro. É difícil resistir àquele 

pedido do filho ou àquela roupa que queremos. No entanto, se não tivermos cuidado no uso 

do dinheiro, seja das notas e moedas, seja do cartão de crédito ou de loja, podemos nos 

enrolar facilmente e acabar com um monte de preocupações financeiras. 

Então, hoje, vamos aprender alguns cuidados que devemos ter ao lidar com situações em que 

não temos o dinheiro à disposição, e precisamos utilizar o cartão de crédito, o crediário ou 

pegar um empréstimo, por exemplo. 

No fim da Oficina, cada uma vai receber um material para ajudar vocês a enxergarem todos os 

compromissos já assumidos, a conseguirem avaliar o quanto de seus ganhos terão que ser 

destinados ao pagamento de dívidas, e, com isso tomar melhores decisões financeiras e evitar 

o endividamento excessivo.  

ATIVIDADE 2: 

DINÂMICA DAS MUDANÇAS 

O objetivo desta dinâmica é proporcionar um ambiente descontraído, para que as participantes 

sintam-se à vontade para falar sobre dinheiro e, principalmente, sobre as situações de 

endividamento. 

 



COMO APLICAR 

 Peça que o grupo se organize em duplas e que cada um da dupla se posicione de frente para a 

outra. Todas as participantes devem ser orientadas a observar sua parceira atentamente, e 

reparar em todos os detalhes de sua aparência, isto é, como ela está vestida, se está usando 

anéis ou relógio, e, assim por diante. Antes de começar nossa atividade de hoje, vamos mexer 

um pouco o corpo? 

Depois de estarem organizadas em duplas, oriente que quando você falar “Vire”, as 

participantes deverão ficar de costas para as parceiras e terão 1 minuto para fazer 3 mudanças 

na sua aparência. Todas devem fazer isso ao mesmo tempo. Em seguida, peça que, 

novamente, cada uma da dupla vire de frente para sua parceira. O desafio proposto é que 

descubram as mudanças que cada uma fez no visual. Caso a pessoa que está adivinhando não 

consiga descobrir, a parceira pode ajudar mostrando o que mudou. 

Repita o desafio por mais uma ou duas vezes. Essas repetições devem ter sempre menor 

duração, apenas encerrando quando a maioria das participantes já tiver concluído o desafio. É 

importante orientar o grupo para que as mudanças efetuadas em cada etapa não sejam 

desfeitas. Aos poucos, você, Instrutor, poderá observar que as mudanças começam a 

extrapolar as tradicionais viradinhas nas mangas de camisa e nas barras da calça, pois as 

participantes pegam o jeito e passam a usar mais a criatividade. Geralmente, três repetições 

são suficientes. 

Ao concluir essa dinâmica, peça ao grupo que se sente e pergunte o que acharam da atividade. 

 

 

 

 

 

Estimule o grupo a refletir sobre a atividade, a partir dos seguintes aspectos: 

 Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença em nossas vidas. 

 Muitas vezes não percebemos ou não damos valor para mudanças que consideramos 

pequenas, enquanto que outras pessoas que nos vêm de fora acabam percebendo com 

mais facilidade o quanto mudamos em tão pouco tempo. 

 No início, um chamado para a mudança pode gerar desconforto ou até dúvida como, 

por exemplo, será que eu consigo mudar alguma coisa em tão pouco tempo? No 

entanto, se encaramos com leveza, o processo de mudar, pode ser divertido, fortalecer 

nossa autoestima e gerar uma visão mais positiva sobre as nossas próprias 

capacidades. 

 

PERGUNTAS PARA O GRUPO 

• Pessoal, gostaram da brincadeira? 

 • Foi mais fácil fazer as mudanças ou descobrir as mudanças na colega?   

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 3 – REFLEXÃO: 

 A DIFICULDADE DE OLHAR PARA O NOSSO DINHEIRO:   Esta atividade conecta a 

reflexão da Dinâmica da Mudança com o tema da Oficina do dia: as dívidas. Para isso, propõe 

uma reflexão sobre a dificuldade que muitas pessoas possuem de encarar e enxergar 

exatamente como está sua vida financeira. 

COMO APLICAR 

 Para muitas pessoas, falar sobre dinheiro gera sensações, como medo, insegurança, 

nervosismo e ansiedade. Por isso, muitos evitam fazer contas para saber exatamente se está 

sobrando ou faltando dinheiro, ou, quanto ainda precisa pagar. A questão é que não olhar os 

números e não refletir sobre as consequências das decisões financeiras pode causar uma série 

de problemas, que podem durar muito tempo e atrapalhar significativamente a vida da família.  

Outro exemplo comum da dificuldade de se olhar, pensar e avaliar as escolhas financeiras é a 

tomada de empréstimos ou o pagamento do valor mínimo da fatura do cartão sem se prestar 

atenção no que diz o contrato e nas condições do produto financeiro. Controlar as entradas e 

saídas de dinheiro, e conhecer as condições e formas de usar os produtos financeiros é 

essencial para evitar dores de cabeça no futuro. Embora os termos dos bancos possam ser 

difíceis de entender e os valores de juros a serem pagos não fiquem claros, é preciso buscar 

ajuda ou esclarecimentos, pois, o desconhecimento sobre o funcionamento das dívidas pode 

gerar efeitos muito negativos, como nome sujo, atraso no pagamento das dívidas, dificuldade 

de pagar os gastos básicos da família, frustração por não saber o porquê de estar pagando um 

valor tão mais alto que o original. 

Por isso, controlar todas as entradas e saídas de dinheiro, e conhecer as condições e formas de 

usar os produtos financeiros é essencial para evitar dores de cabeça e complicações 

financeiras na família. 

 

FALA SUGERIDA PARA ENCERRAR A ATIVIDADE 

Muitas vezes, ocorrem situações nas nossas vidas que requerem que nos 

transformemos, ou, acontece de nós mesmos notarmos que precisamos 

mudar alguma coisa. Em geral, a necessidade de mudança gera um 

desconforto porque temos que deixar o que estamos acostumados para nos 

adaptarmos a uma outra situação, um outro lugar, outra forma de vestir. Mas 

é preciso ter coragem e dar pequenos passos, lembrando-se que, o processo 

de mudança poderá ser mais fácil se encararmos os acontecimentos com 

leveza e criatividade, assim como vocês fizeram na atividade anterior. 



 

 

 

 

 

 

 

 

A próxima atividade visa introduzir e explicar os principais tipos de dívidas, os conceitos 

básicos relacionados ao endividamento e os cuidados a serem tomados antes de fazer uma 

dívida, por meio de uma história, da Joana e seu dinheiro, a qual deve ser trabalhada por meio 

dos cartazes indicados para esta Oficina.  

Os cartazes auxiliam as participantes a relacionar o conteúdo transmitido às situações vividas 

em suas próprias vidas. Espera-se, assim, que as participantes se informem, tirem dúvidas, 

adquiram mais clareza e se sintam mais empoderadas para identificar alternativas para superar 

seus desafios, e, se for necessário, encontrar os produtos financeiros mais adequados, usando-

os com consciência e responsabilidade, a fim de se prevenir do superendividamento. 

Você, Instrutor, recebeu em seu kit os cartazes que servem de apoio para você contar a 

história da Joana. Você deverá apresentar um a um, atentando para focar nos conceitos 

financeiros e lições a serem transmitidas por meio de cada um deles. Ao final de cada parte da 

narrativa, conduza as participantes para uma reflexão sobre o que foi abordado e reforce a 

moral da história através do provérbio, que intitula cada cartaz. 

COMO APLICAR: 

Para aprendermos mais sobre o tema de dívidas, vou contar a história da Joana. Vamos ver o 

que a Joana tem para nos ensinar? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     PERGUNTAS PARA O GRUPO 

  O que acontece quando gastamos  mais do que ganhamos? 

 Alguém aqui tem uma conta pendurada ou está com muita dificuldade para 

pagar uma conta?  

 Alguém já ficou devendo para alguém - familiares, amigos - ou para alguma 

instituição - como um banco? 

   Alguém já teve dificuldade em usar  algum produto financeiro - cartão de 

crédito, conta, empréstimo? 

                                            DICAS PARA O INSTRUTOR 

 Utilize os cartazes para contar a histórias, apontando as imagens referentes a cada parte 

da narrativa, durante a explicação. 

 



1 - MUITA CALMA NESSA HORA  

O celular da Joana quebrou e ela precisa de um novo celular, mas está sem dinheiro. Não tem 

reservas e não consegue abrir mão de nenhuma das despesas com os filhos. Então, ela decidiu 

pesquisar as formas de pagamento com muita atenção e analisar qual seria a melhor forma de 

conseguir o dinheiro para a compra do celular. 

É muito importante pensar com calma no que fazer quando surge um imprevisto e precisamos 

de um dinheiro  que não temos. Ou, ainda, quando queremos muito uma coisa agora, mas não 

temos todo o dinheiro disponível no momento presente. 

Joana pesquisou algumas possibilidades de pegar dinheiro emprestado para conseguir fazer 

uma compra do celular no presente e só pagar por ela no futuro. 

Uma dívida é: a possibilidade de receber um valor em dinheiro antes e pagar por ele depois, 

pagando um adicional por isso.  

Por exemplo, para Joana conseguir o dinheiro para o celular na hora que precisava, o banco 

empresta a quantia e cobra de volta o valor total do dinheiro solicitado, e ainda um valor a 

mais, que chamamos de juros. Juros é o quanto o banco (ou uma pessoa) cobra para fornecer 

algum dinheiro agora e só recebê-lo de volta no futuro. Quanto maior o tempo que você leva 

para pagar o empréstimo, maiores os juros. 

Nesse momento, diga que existem diferentes tipos de dívidas e pergunte para as 

participantes se sabem quais são as formas de endividamento, ou seja, dos jeitos de 

pegar o dinheiro na hora que se precisa e só pagar por ele depois. Ouça algumas 

respostas do grupo, e, depois, explique cada um dos conceitos com base no seguinte 

conteúdo: 

CREDIÁRIO:  É um empréstimo feito pelas lojas para que os consumidores paguem suas 

compras de forma parcelada.  

CARTÃO DE CRÉDITO/LOJA: Cartão de banco ou de loja utilizado para pagamentos, em 

que o dinheiro não é debitado da conta no ato. Os valores das compras de cada mês são 

cobrados na fatura, a qual deve ser paga na sua data de vencimento e pode ser paga de três 

formas:  

• o valor total da fatura em uma vez; 

 • o valor total da fatura parcelado; 

 • o valor mínimo da fatura.  

Neste último caso, o valor que não foi pago será cobrado no mês seguinte, acrescido de juros. 

Pagar o mínimo da fatura significa não pagar todos os gastos que você se comprometeu a 

pagar. Para não deixar as lojas e estabelecimentos em que a pessoa fez as compras sem 

receber, o banco paga pelo cliente, e, no mês seguinte vai cobrar o valor que não foi pago 



acrescido de juros altos. Então, pense muito bem, antes de fazer compras no cartão de crédito, 

e de não pagar o valor total da fatura. 

FIADO:  É a compra feita no ato com o pagamento realizado no futuro. Normalmente, os 

valores são anotados pelo comerciante para serem cobrados posteriormente. O pagamento 

pode ser feito pelo cliente em uma vez ou a prazo. Bastante utilizado em mercados e lojas de 

bairro ou por consultoras de venda de roupas e cosméticos. 

EMPRÉSTIMO PESSOAL: Empréstimo feito no banco ou em financeiras, que permite ao 

cliente usar o dinheiro da forma que quiser. Geralmente é usado para compra de bens ou 

pagamento de dívidas. Diferentemente do consignado, esse empréstimo não é descontado 

automaticamente do salário/aposentadoria. E diferentemente do financiamento, a instituição 

financeira não atrela o empréstimo à compra de um bem, como um imóvel ou automóvel. 

MICROCRÉDITO:  É uma forma de empréstimo pessoal de pequenos valores com juros 

baixos, para viabilizar pequenos negócios comunitários e dar uma alternativa para pessoas que 

não possuem acesso ao crédito bancário. 

Quando pegamos qualquer dinheiro emprestado de alguém ou de um banco, ficamos 

endividados. Mesmo pagando em dia, só deixaremos de estar endividados quando quitarmos o 

valor total e não tivermos mais nenhuma parcela para pagar ou para ser descontada. Se não 

pagamos os compromissos assumidos em dia, ficamos com o nome sujo, e corremos o risco 

de entrar numa bola de neve difícil de sair. Estamos endividados sempre que: 

 Compramos um produto agora e pagamos por ele depois. Por exemplo: se compramos 

uma roupa hoje e só vamos pagar por ela na fatura do cartão do mês que vem, estamos 

endividados. 

 Pegamos um dinheiro emprestado para fazer o que precisamos agora e só pagaremos 

por ele depois. Se fizemos um empréstimo para construir a laje da casa e vamos pagar 

por ele em parcelas, também ao longo do tempo, estamos endividados. 

Ficamos inadimplentes ou com o “nome sujo” quando não conseguimos pagar os 

compromissos que assumimos - prestações da loja, carnês, fatura do cartão, parcela do 

empréstimo, fiado - em dia. Quando atrasamos o pagamento de uma conta ou parcela, não 

estamos cumprindo com um compromisso, e, por isso nosso nome fica sujo e pode ser 

registrado em algum Órgão de Proteção ao Crédito, como o SERASA ou SPC, por exemplo. 

Quando deixamos de pagar as dívidas em dia, mais juros são adicionados, e acabamos 

entrando numa bola de neve. 

 Alguém sabe o que é juros?  

Juros é o preço que se paga por pegar dinheiro emprestado por um determinado período. 

Quanto mais tempo a pessoa demora para pagá-lo de volta, mais alto é o valor total cobrado 

pela pessoa ou instituição que emprestou o dinheiro. 



Os juros são também uma forma de compensar a pessoa ou instituição financeira que 

empresta o dinheiro por ter ficado por um período sem essa quantia emprestada. 

 

QUAL A MORAL DA HISTÓRIA?   

Antes de fazer uma dívida, tenha:  Muita calma nessa hora. Em outras palavras, pare e 

respire, pense em alternativas, e, só depois decida se irá se fazer ou não uma dívida. 

 

CARTAZ 2 – AS APARÊNCIAS ENGANAM 

O conteúdo deste cartaz provoca uma reflexão sobre os tipos de pagamento à vista e a prazo, a 

partir da comparação de algumas situações. 

COMO APLICAR 

 Vocês se lembram que a Joana precisa comprar um celular novo e foi fazer uma pesquisa de 

preço, antes de decidir onde comprar e de que forma pagar pelo aparelho? O celular que 

gostou custa R$ 450. Depois de pesquisar, ela concluiu que pode pagar por ele de 3 jeitos: 

 • À vista; 

 • Parcelado, sem acréscimo de juros; 

 • a prazo numa quantidade maior de parcelas e com juros. 

Vejam só: Se ela pagar à vista, o valor cobrado pela loja é R$ 450. E ela pode negociar um 

desconto. No entanto, como falei anteriormente, Joana não tem essa quantia e, por isso, 

precisa fazer um pagamento a prazo. 

Se ela optar por pagar em 3 parcelas de R$ 150, a loja não cobra juros e o valor total do 

celular continua sendo R$ 450. 

Já, se ela pagar em 12 prestações de R$ 50, há um acréscimo de juros. Embora, o valor da 

parcela seja muito menor que a de R$ 150, no final, o valor total que ela pagaria pelo celular é 

de R$ 600. Isso dá exatamente uma parcela a mais do que ela pagaria se comprasse em 3 

vezes sem juros.  

Já pararam para pensar no que ela poderia comprar com esses R$ 150 a mais, que são 

puramente juros? Estimule as respostas do grupo. 

Essa comparação entre diferentes formas de pagamento nos mostra a importância de ficarmos 

atentas e não nos deixarmos enganar pelas aparências. As parcelas que parecem pequenas, se 

acrescidas de juros, quando somadas, viram um dinheirão! E ainda tem mais, se ela comprasse 

à vista, poderia negociar um desconto. Normalmente, o valor do desconto pode chegar a 10% 

quando o pagamento é feito à vista e em dinheiro. Isso daria R$ 45. 



Com isso, temos dois aprendizados principais:  

O primeiro é que, se você tem condições de pagar à vista, prefira esta opção e negocie um 

desconto. Com o valor descontado, você economiza e pode poupar para outro objetivo ou 

comprar outra coisa que sua família precise.  

O segundo, é que temos sempre que somar o valor das parcelas, para saber o valor final que 

vamos pagar na compra a prazo. Uma simples parcela pode parecer pequena, mas somada 

com as outras e acrescida de juros, aumenta o valor que estamos pagando pelo produto e 

compromete um dinheirão a mais! 

QUAL A MORAL DA HISTÓRIA? 

 Aprenda com a Joana: não  se deixe levar pelo valor da parcela, pois AS APARÊNCIAS 

ENGANAM. 

 

 

 

 

 

 

CARTAZ 3 – O BARATO SAI CARO  

Neste cartaz, o foco é explicar como funciona o cartão de crédito. 

COMO APLICAR 

 Depois de pesquisar as formas de pagamento, Joana decidiu comprar o celular no cartão de 

crédito. Um mês depois, quando chegou a primeira fatura, ela viu que tinha dois valores: o 

valor total e o valor mínimo da fatura. Como não entendeu direito a diferença, ela foi 

investigar o que era cada um desses valores e descobriu o seguinte: 

Se ela pagasse o valor total da fatura, a dívida dela diminuiria, pois ela pagaria exatamente o 

valor da parcela mensal de R$ 150, durante 3 meses. No final desse período, ela quitaria a 

dívida de R$ 450. 

Já se ela pagasse o valor mínimo da fatura, a dívida dela iria aumentar. Por quê? Porque ela 

não teria pago o valor total da parcela e o banco teria que usar seu próprio dinheiro para pagar 

a loja onde Joana fez a compra. Para cobrir esse valor que Joana não pagou em dia, o banco 

cobra um preço: os juros. Neste caso, a dívida de Joana aumentaria, pois, no mês seguinte, 

teria que pagar o valor de outros itens que comprou no cartão de crédito, mais o valor que 

deixou de pagar na fatura do mês anterior, mais os juros altos que o banco cobra por não ter 

recebido o valor total da fatura anterior. 

                                                               DICAS PARA O INSTRUTOR 

 Deixe sempre espaço para respostas comentários, relatos e dúvidas. Veja se conseguiram 

absorver o conteúdo e, em seguida, reforce a moral da história com o provérbio popular 

que intitula o cartaz.  

 



QUAL É A MORAL DA HISTÓRIA? 

 É preciso ficar atento, pois o que parece mais em conta ou uma vantagem no presente, acaba 

saindo muito mais caro no futuro.  O BARATO SAI CARO! 

CARTAZ 4 – É MELHOR PREVENIR QUE REMEDIAR 

Este cartaz mostra o que acontece quando grande parte da renda fica comprometida com o 

pagamento de dívidas.  

Lembram que a Joana decidiu comprar o celular no cartão de crédito? Vamos entender o que 

acontece caso ela esteja apertada e faça a opção de pagar só o valor mínimo da fatura e sua 

dívida aumente. 

 

 

Na primeira figura, o dinheiro que recebido no mês é dividido entre os seguintes gastos, para 

que nada falte na sua família: 

• A parte vermelha mostra os gastos com moradia, alimentação, transporte e saúde. 

• A parte laranja, com os gastos relacionados à convivência com a família e a 

comunidade, educação, lazer, higiene e beleza.  

• A parte roxa, é a parte que  pessoa  separa para guardar na poupança no banco ou no 

cofrinho, como reserva para lidar com os imprevistos e realizar os sonhos da família. 



• E a parte preta, representa o que sobra.  Joana  só pode comprometer com dívidas, 

aquilo que sobra e não afeta a satisfação das necessidades básicas da família. 

Pelo exemplo da Joana, vejam só o que acontece quando não fazemos contas e não pensamos 

nas consequências das nossas escolhas e acabamos gastando mais do que devíamos com 

compras a prazo, cartão de crédito, crediário. 

 Diferentemente da mulher que divide seu dinheiro entre os vários tipos de gastos, separa um 

valor para suas reservas, e limita as dívidas ao valor que sobra, Joana não se organizava e se 

enrolou nos juros do cartão de crédito, pois nunca sobrava dinheiro para pagar toda a fatura 

mensal. Vejam o que aconteceu na vida financeira dela, nessa segunda imagem. A parte preta 

das dívidas cresceu e abocanhou quais gastos?  

Quando as dívidas crescem e viram uma bola de neve, a família precisa reduzir gastos e, até 

mesmo, abrir mão dos itens importantes do dia a dia, para poder pagar os compromissos 

assumidos. 

 

 

 

 

 

 

QUAL É A MORAL DA HISTÓRIA ?  

Para não se atrapalhar e não desequilibrar a vida financeira da sua família, evite que as dívidas 

cresçam e tirem a tranquilidade da família. Lembre-se: É MELHOR PREVENIR QUE 

REMEDIAR. 

 

ATIVIDADE 5 – CARTEIRA DA FAMÍLIA 

O objetivo desta atividade é propor uma forma simples  de controlar as entradas e saídas do 

dia a dia, a fim de que as beneficiárias tenham clareza de como estão usando seu dinheiro e de 

quanto já está comprometido com compras a prazo, fatura do cartão, entre outras dívidas. 

As anotações, quando feitas no ato do recebimento ou do gasto de recursos financeiros, 

contribuem para que a pessoa não se esqueça de registrar com exatidão o valor dessa entrada 

ou saída, gerando maior precisão no controle. Com isso, esperamos que as mulheres tenham 

mais informações e clareza para tomar as decisões diárias em relação ao uso do seu dinheiro e 

a seus hábitos de consumo.  

                                          DICAS PARA O INSTRUTOR 

 Reforce a diferença entre estar endividado e inadimplente: 

  Vamos relembrar o que é ter dívidas e estar inadimplente?  



A anotação diária é fundamental para as famílias controlarem melhor sua vida financeira e 

tomarem as melhores decisões, considerando os seus recursos, a fim de:  

• Não precisar se endividar com frequência;  

• Reduzir as dívidas, caso já existam; 

 • Evitar a inadimplência; 

 • Formar reservas para emergências e para  realizar seus objetivos.  

COMO APLICAR 

Como o dia a dia é corrido, o dinheiro entra e sai, é comum não lembrarmos ao certo o quanto 

entrou e onde nosso dinheiro foi parar. Por isso, o controle é tão importante. 

Pensando em como ajudar cada uma de vocês a ter controle da sua vida financeira, 

desenvolvemos um jeito prático e simples para ser utilizado no dia a dia. Vamos ver se vocês 

gostam? 

Vou distribuir este material e quero que me digam o que acham que é e para que servem. 

Agora, abram e vejam que vem com duas Cadernetas dentro. Vocês acham que elas servem 

para que? 

 

 

 

 

 

A carteira da Família foi desenvolvida para vocês guardarem seu dinheiro e andarem com ela 

na bolsa, pois ela tem uma função muito especial. Dentro dela tem duas Cadernetas: 

A azul é para vocês anotarem e controlarem todo o dinheiro que o receberem, no momento em 

que entrar. Esta Caderneta é chamada de De onde meu dinheiro vem. 

A vermelha é para vocês anotarem e controlarem todas as saídas, assim que elas acontecem. 

Esta segunda Caderneta é chamada de para onde meu dinheiro vai e possui duas partes: 

• A vermelha é para anotar o que já fo i pago. Pode ser o valor do 

supermercado que você pagou com dinheiro, à vista, ou, o boleto mensal de luz que você já 

pagou no débito. 

• A preta é para anotar as dívidas, ou seja, aqueles gastos que deixamos para 

pagar mais para frente. Por exemplo, uma compra parcelada, um gasto feito no cartão de 

                                                         DICAS PARA O INSTRUTOR 

 Estimule o grupo a manusear e a tentar descobrir a função da Carteira e das Cadernetas. 

 



crédito, a compra no fiado, a parcela de um empréstimo. Nesse caso, você deve marcar o 

valor de todas as parcelas que vai pagar em todos os meses que elas serão cobradas. 

Vou propor agora que vocês peguem a Caderneta azul para que, juntos, possamos aprender 

como usá-la.    

 

                                  

Vocês ganham por semana, a cada 15 dias ou por mês?  

Vamos fazer um teste? Definam um prazo na primeira folha, pode ser desta semana, quinzena 

ou mês. Anotem pelo menos um ganho ou entrada de dinheiro que tiveram neste período. 

Lembrando sempre de indicar de onde veio e qual o valor. Todas conseguiram? Alguém quer 

compartilhar o que anotou?  

Antes de começar a registrar as entradas, no canto superior de cada folha, cada uma pode 

definir o prazo que funciona melhor para sua realidade. 

Se você recebe semanalmente: no espaço indicado, marque a data de início na segunda-feira e 

do fim, no domingo. Se recebe quinzenalmente: marque numa folha a data de início do mês 

no dia 01 e do fim, no dia 15. E em outra folha, do dia 16 ao dia 30 ou 31, conforme o mês.Se 

recebe mensalmente: no espaço indicado, marque a data de início no dia 01 e do fim, o dia 30 

ou 31, conforme o mês. 

Então, de hoje para frente: 

• Anotem cada ganho de dinheiro na folha referente à data em que a entrada 

aconteceu; 



•Indique a fonte de renda, isto é, escreva de onde o dinheiro veio. Por exemplo: faxina, 

venda de bolo, benefício do Programa Bolsa Família; 

• Depois que tiver anotado todos os gastos do tempo determinado - semana, quinzena 

ou mês - some os valores para ver quanto foi seu ganho total naquele período. 

 

 

 

 

 

 

  

Agora, peguem a Caderneta vermelha. 

 

  

 

Para ajudar vocês a não gastar mais do que ganham e a não correr o risco de entrar na bola de 

neve, nossa proposta é que, cada vez que vocês gastarem algum dinheiro, logo em seguida, 

vão registrar o valor que acabaram de pagar ou as parcelas com as quais acabaram de se 

                                                          DICAS PARA O INSTRUTOR 

 Se você perceber que alguém tem dificuldade para escrever ou registrar os itens nas 

Cadernetas, ajude ou peça para alguém do grupo ajudar. Sugira que, em casa, para dar 

continuidade ao uso dos materiais, essa pessoa peça ajuda ao filho ou filha, marido, 

parente. 

 



comprometer. Assim, terão mais clareza do dinheiro que sai e poderão ir controlando e 

comparando com a outra Caderneta, a do dinheiro que entrou.  

O primeiro passo é definir o período de registro e anotar no canto superior da folha. De 

preferência, o mesmo período de tempo que colocaram na Caderneta azul: semana, quinzena 

ou mês. Estabelecer o mesmo período nas duas cadernetas facilita a comparação do dinheiro 

que está entrando com o dinheiro que sai. 

Aos poucos, conforme forem usando e completando as informações, vocês vão perceber se 

está sobrando dinheiro e podem guardar essa sobra nos cofrinhos da Família, ou se está 

ficando apertado e precisam reduzir algum gasto.  

Esta Caderneta está dividida em duas partes: 

1 Na parte vermelha, vocês devem marcar as compras ou as contas pagas à vista, em 

dinheiro, transferência/depósito ou no cartão de débito. Funciona da mesma forma que a 

Caderneta azul, só que para gastos. É só colocar as datas de início e fim do período escolhido 

por vocês e registrar os valores que saíram do seu bolso, assim que o gasto acontecer. 

A parte preta da Caderneta serve para anotar as compras feitas a prazo ou as parcelas de 

dívidas. Ou seja, quando vocês pegam um produto ou dinheiro, mas deixam para pagar por ele 

depois. Pode ser no cartão de crédito, crediário, fiado ou empréstimo. Nesse caso, assim que 

fizer a compra a prazo ou no cartão ou pegar um empréstimo, basta anotar o valor de cada 

parcela nos respectivos meses nos quais serão pagas. Por exemplo, se você fizer uma compra 

fiado no mercado, basta anotar o valor dessa compra no período no qual terá que acertar esse 

valor. 

 

 

 

 

 

 

 

A Carteira da Família pode ajudar vocês a não perder de vista nenhuma parcela e a se planejar 

para pagar as dívidas em dia. Esse controle também serve para quando forem fazer uma nova 

compra a prazo. Basta olhar na Caderneta e ver quantas de parcelas têm para pagar e avaliar 

se é possível fazer uma nova compra a prazo, ou se é melhor esperar. Se soubermos quanto do 

nosso dinheiro já está comprometido, às vezes podemos esperar mais um mês para fazer uma 

nova compra, certo? 

 

                                                     PERGUNTAS PARA O GRUPO 

Alguém já gastou algum dinheiro hoje ou esta semana? Vamos anotar! 

Se pagaram à vista, vocês anotam na parte vermelha, se vão pagar parcelado, fiado ou no 

cartão de crédito, anotam na parte preta. 



COMPARANDO AS CADERNETAS 

Para que consiga ter uma visão da sua Fotografia Financeira no fim do mês, compare as 

folhinhas das Cadernetas da seguinte forma: 

  •Somem o total da Caderneta azul, da Caderneta vermelha e da folha de dívidas, do 

mês que se encerra. 

•Diminuam do total recebido, o total de gastos e dívidas, para entender o quanto tem 

no final do mês 

Se usaram mais de uma folha por mês ou preencheram por semanas ou quinzena: 

 

 IMPORTANTE: 

Guardar a carteira da Família na bolsa e deixá-la à mão, junto do lápis que entregamos para 

vocês. Sempre que receber um dinheiro ou precisar gastá-lo, faça o registro na mesma hora 

para não esquecer. Escreva a lápis para que, quando as folhas acabarem, possa apagar e usar 

de novo.  

Registre os ganhos na Caderneta azul, e gastos, na Caderneta vermelha. Isso irá ajudar a ter 

mais controle da sua situação financeira e deixar as contas mais equilibradas, longe das 

dívidas e mais perto dos seus objetivos. 

Antes de fazer uma nova compra ou dívida, consulte as Cadernetas da Carteira para ver se 

pode mesmo comprar ou assumir um novo compromisso agora ou se é melhor esperar um 

pouco mais.  

Acompanhe constantemente, ou seja, todos os dias a sua situação financeira, pois isso dá a 

chance de fazer escolhas diferentes, antes do dinheiro acabar, como reduzir algum gasto ou 

gerar alguma renda extra. 

Fazendo tudo isso, você certamente vai ter mais informações para tomar melhores decisões, 

ficar mais organizada e contribuir para uma vida da mais saudável financeiramente para sua 

família! 

A carteira da Família é para ser usada no dia a dia, para que não deixemos nenhuma entrada 

ou saída de dinheiro escapar sem ser anotada. Esse controle diário vai ajudar vocês a, no fim 

do mês, terem um número muito mais exato do dinheiro gasto ou ganho em cada coisa para 

ser anotado nos envelopes. Isso vai possibilitar que vocês comparem de forma real como 

vocês planejaram usar o dinheiro e como acabaram usando. A carteira da Família potencializa 

a organização e o planejamento do dinheiro da família, pois facilita que vocês tenham todas as 

entradas e saídas anotadas, e possam avaliar com precisão se conseguiram gastar ou ganhar o 

planejado nos envelopes ou se precisam fazer algum ajuste na divisão dos recursos para o 

próximo mês. Também ajuda vocês a estabelecerem planos de ação com novos objetivos e 

metas, e avaliarem se estão conseguindo atingi-los.  



 

ATIVIDADE 6 - ENCERRAMENTO 

Para encerrar a última atividade do Programa, procure incentivar as participantes a 

compartilhar o que sentiram e se a Oficina despertou a vontade de mudar algum 

comportamento ou hábito financeiro. É fundamental que as participantes entendam que todas 

as ferramentas se relacionam e se complementam, e que podem ser utilizadas 

simultaneamente, pois cada uma ajuda de uma forma diferente a gestão do orçamento 

familiar.  

Abra espaço para que as participantes expressem como se sentiram durante as atividades do 

Programa Futuro na mão: dando um jeito na vida financeira. Termine a atividade com uma 

mensagem de motivação ao grupo para essa mudança de hábito.   

DICAS 

Pessoal, hoje terminam os encontros. Mesmo que os nossos encontros tenham acabado, os 

cuidados com nossa vida financeira e os passos para que possamos mudar comportamentos e 

hábitos financeiras é contínua, e deve fazer parte do nosso dia a dia. Não esqueçam que as 

Oficinas foram um ponto de partida e, agora, o desafio de aplicar esses aprendizados no dia a 

dia é de vocês. Tenho certeza que vocês têm plena capacidade de usar com suas famílias os 

materiais e os aprendizados, para que consigam melhorar as condições de vida e realizar os 

sonhos e objetivos individuais e familiares. 

Para encerrar o dia, gostaria de perguntar para vocês como foi esta experiência de 3 encontros. 

Vocês gostaram? 

Queria que me ajudassem a relembrar os nossos  3 encontros. Pegue todos os materiais para 

mostrar ao grupo e relembrar os 3 encontros do Programa. 

OS COFRINHOS DA FAMÍLIA AJUDAM A:  

•Separar  sempre  um dinheirinho  para não ficar  no sufoco para fechar as contas do 

fim do mês; 

• Evitar endividamento por causa de uma emergência. 

• Conquistar  objetivos da  família. 

A AGENDA DA FAMÍLIA AJUDA A:  

  •Entender  como  organizar  e  separar o dinheiro que precisamos para cada gasto 

do mês; 

• Comparar se o  que separamos  no início do  mês é  de verdade o que gastamos no 

final desse mês; 



•  Montar  um plano para  nossa  família   melhorar a  situação financeira atual, 

revelada por meio da Fotografia Financeira; 

• Estabelecer metas para mudar alguns hábitos financeiros. 

A CARTEIRA DA FAMÍLIA AJUDA A: 

 • Ter na ponta do lápis  o  dinheiro  que entra e o dinheiro que sai; 

 • Controlar as contas que pagamos na hora e as contas que deixamos para pagar no 

futuro, para evitar a inadimplência e o endividamento excessivo; 

• Saber certinho  quanto a gente precisa  pagar  no mês seguinte; 

• Anotar  tudo, ter  conhecimento do uso do  nosso dinheiro, para não sermos 

controlados por ele! 

• Ter valores mais exatos na hora de se planejar para o mês seguinte na agenda da 

Família.  

Durante o mês seguinte, quando for fazer alguma compra ou pagar alguma conta, pegue o 

dinheiro desse gasto no respectivo envelope da Agenda da Família e coloque na Carteira 

apenas o valor que precisar para fazer o pagamento. Se sobrar um dinheirinho, leve e divida o 

troco para o os cofrinhos da Família!  

No fim do mês, sobrou um dinheiro em algum envelope? Primeiro, consulte a carteira da 

Família para verificar pense se pagou alguma coisa no cartão de crédito ou no fiado. Se ainda 

precisará pagar por esses gastos, coloque o dinheiro no envelope de dívidas para pagá-los no 

mês seguinte. Se não tem nada pendente, você pode colocar o dinheiro que sobrou nos 

cofrinhos da Família!  

Para terminar o dia de hoje, gostaria de parabenizar vocês pelo esforço, dedicação e 

comprometimento, e, também, lembrar vocês que estas Oficinas são apenas o começo de um 

caminho de trabalho constante e desafios diários, os quais eu tenho certeza que vocês 

possuem toda a capacidade e força para superar e construir a vida que desejam! 

Então, mãos à obra e uma salva de palmas para todas nós! 
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