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Unidade 01 – Pág. 10
Porcentagem e juro simples

O que é gasto?

O que é Educação financeira?

O que significa equilíbrio financeiro?

O que é produto?

Qual é a diferença entre comprar à vista ou a prazo?

O que é serviço?

Você sabe o que é juro? Você sabe explicar como
funciona o juro?

Agora, responda no caderno:

O que é opção de pagamento?
O que é desconto?
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O ciclo do dinheiro
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Ciclo virtuoso do dinheiro

O dinheiro é bom ou ruim, positivo ou negativo?

GANHAR

Na verdade ele é neutro, pois tem função de troca. É
o ser humano que atribui adjetivos a ele.

Por meio do trabalho, é possível ganhar dinheiro
(receita) e destiná-lo a despesas (saída), doações
(saída) e economias (reservas). O dinheiro de reserva
também pode ser investido para render (entrada). Esse
movimento mantém o ciclo do dinheiro em equilíbrio.

Qualquer emoção ou atitude pode causar impacto
positivo ou negativo no ciclo do dinheiro.
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INVESTIR
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Quando alguém esta em desequilíbrio emocional com
relação
ao
dinheiro,
pode
desenvolver
comportamentos negativos e exagerados, como
compulsão e avareza, colocando em risco o bom
funcionamento desse ciclo.

Como manter o bom funcionamento do ciclo do
dinheiro?

Bom, devemos SONHAR!
Mas, qual a diferença entre sonho e objetivo?

Compulsão é a tendência interna irresistível que leva
um indivíduo a executar alguma ação.

Para Peter Drucker, para que um sonho se
transforme em objetivo, ele precisa ser ESPERTO.

Avareza é o apego excessivo ao dinheiro;
preocupação demasiada em juntar dinheiro.
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Como assim ESPERTO????
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ESPERTO
ES – especial

Os sonhos podem ser:

P – possível de ser realizado (é preciso saber se a meta
estabelecida poderá ser alcançada)

De consumo (comprar algo)
De experiência (conhecer uma cultura diferente)

E – específico (deve ser bem claro, ser preciso, ter
evidência preestabelecida que defina quando o
objetivo for alcançado).

De propósito (talentos pessoais e importantes na
vida).

R – resultado medido
TO – tempo (é preciso estabelecer em quanto tempo
ele será realizado).
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Classifique os itens a seguir de acordo com a legenda:
RT – Receita

D – Despesa

Pesquisa:

RV – Reserva

Assunto: Bolsa de Valores

Recebimento do salário

O que é?
Como funciona?
O que são ações?
Como investir?
O que é risco de investimento?
Qual o valor mínimo para investir?
Quando surgiu a bolsa de valores?
O que é índice Bovespa?

Investimento
Juros recebidos
Faturamento de empresa
Doação a uma instituição
Pagamento da fatura do cartão de crédito
Quantia proveniente de venda de produto
Pagamento de impostos
Pagamento de convênio médico
Compra de imóvel
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