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Plano de aula

Plano de aula: Planejamento �nanceiro para a escola: em busca de

melhorias

Assuntos relacionados: Ensino remoto Educação empreendedora

Por: Gilne Gardesani Fernandez.

Habilidades BNCC

(EF03GE08) Relacionar a produção de lixo doméstico ou da escola aos problemas causados

pelo consumo excessivo e construir propostas para o consumo consciente, considerando a

ampliação de hábitos de redução, reúso e reciclagem/ descarte de materiais consumidos em casa,

na escola e/ou no entorno.

(EF03GE09) Investigar os usos dos recursos naturais, com destaque para os usos da água em

atividades cotidianas (alimentação, higiene, cultivo de plantas etc.), e discutir os problemas

ambientais provocados por esses usos.

Objetos de conhecimento

Planejamento �nanceiro.

Consumo de recursos naturais na escola.

Consumo consciente.

Produção e destinação do lixo.

Objetivos de aprendizado

Identi�car ações que levem ao consumo consciente de materiais e recursos na escola.

Elaborar um planejamento �nanceiro para arrecadação de recursos

Justi�car as ações de arrecadação de recursos �nanceiros, para efetivar melhorias na escola.

Competências gerais

1. Conhecimento

2. Pensamento cientí�co, crítico e criativo

4. Comunicação

5. Cultura digital

6. Trabalho e projeto de vida

7. Argumentação

9. Empatia e cooperação

10. Responsabilidade e cidadania
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Passo a passo

Para começar

Sobre os planos de Educação Financeira

A Educação Financeira integra a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) como um dos temas

transversais que deve ser explorado e trabalhado concomitante aos demais componentes

curriculares. De acordo com a Base, a Educação Financeira não deve se restringir ao ensino cru da

Matemática. “Essa unidade temática favorece um estudo interdisciplinar envolvendo as dimensões

culturais, sociais, políticas e psicológicas, além da econômica, sobre as questões do consumo,

trabalho e dinheiro”. Pretende-se, com os planos de Educação Financeira, fazer os estudantes

re�etirem sobre ações individuais e coletivas que podem impactar sua vida e a da sociedade.

As orientações deste plano não devem ser apresentadas aos estudantes, pois elas detalham as ações

e trazem mais subsídios para que você, professor, se organize melhor para a realização da aula.

Os planos de Educação Financeira têm como objetivo promover um trabalho inter e transdisciplinar, já

que as habilidades destacadas para cada componente curricular se correlacionam com o tema

transversal.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018a.

Ação prévia

Sugere-se que, antes de desenvolver esta aula, a turma já tenha trabalhado com alguma habilidade

da BNCC proposta neste plano, abrangendo temas como produção de lixo, desperdício, reúso e

reciclagem, consumo consciente, e também o que são recursos naturais ou não. Caso não tenha

trabalhado, você pode realizar, antes deste, outro plano de aula sobre consumismo. Com relação aos

temas sobre o lixo, caso não tenham sido trabalhados anteriormente, sugere-se que faça uma leitura

e/ou converse com os estudantes sobre o assunto. Em relação aos recursos naturais, caso ainda não

tenha trabalhado, segue abaixo o link de um plano de aula como sugestão:

https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/3ano/geogra�a/os-usos-dos-recursos-naturais-

no-cotidiano/6028

Antes desta aula, peça aos estudantes que pensem numa melhoria para sua escola, que considerem

importante e necessária. Solicite que escrevam a melhoria pensada com letras grandes numa tira de

papel, que pode ser feita com folhas de papel A4 (sugerimos que reutilize folhas em que apenas um

lado foi utilizado) cortadas ao meio no sentido do comprimento. Faça essa solicitação e recolha com

alguns dias de antecedência, para poder organizar algumas ações relacionadas à aula, como

levantamento de preços (caso não seja possível que os estudantes façam isso durante a aula). Como

sugestão, realize uma caminhada pela escola com o intuito de observarem quais melhorias podem ser

necessárias. Ao realizar a caminhada pela escola, proponha que os estudantes observem e registrem

se há torneiras pingando, se há coleta de lixo, se há desperdício de energia etc. Eles podem, também,

conversar com funcionários, outros estudantes ou outros membros da comunidade escolar.

Para se aprofundar

https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/3ano/geografia/os-usos-dos-recursos-naturais-no-cotidiano/6028


Para re�etir sobre o consumismo infantil, acesse: https://criancaeconsumo.org.br/consumismo-

infantil/.

Para saber mais sobre hábitos de consumo e lixo, acesse:

https://novaescola.org.br/conteudo/1180/como-mudar-habitos-de-consumo-para-produzir-menos-

lixo.

Para re�etir mais sobre uso dos recursos naturais:

https://novaescola.org.br/conteudo/2220/recursos-naturais-um-planeta-so-ja-nao-basta.

Para saber mais sobre os recursos da escola, acesse:

https://novaescola.org.br/conteudo/2973/por-dentro-da-grana.

Orientações iniciais para o professor

Tempo sugerido

50 minutos de aula.

Para o desenvolvimento deste plano de aula, indicamos o uso dos seguintes materiais

Uma tira de papel para cada estudante (sugestões: tiras de folhas de papel A4 cortadas ao

meio, no sentido do comprimento).

Uma cópia da Atividade 1 - Estudando um caso e da Atividade 2 - Concluindo o estudo de caso

- Leitura por estudante ou por grupo, se achar necessário.

Uma cópia da Atividade 3 - Planejando para arrecadar recursos por grupo ou folhas avulsas

para o registro escrito.

Uma cópia da Atividade 4 - O que aprendemos por grupo ou folhas avulsas para o registro

escrito.

Computador e projetor, havendo disponibilidade.

Se tiver disponibilidade, um equipamento com acesso à internet por grupo (computador, tablet,

celular).

Aqui trazemos algumas sugestões de materiais. De acordo com a sua realidade, utilize materiais

similares, alternativos ou adaptados para a prática.  

Contexto

Tempo sugerido

10 minutos.

Orientações

Antecipadamente, organize a turma em grupos com quatro integrantes. Esta organização será utilizada

na segunda etapa da aula. Para trabalhar o contexto, apresente a proposta de um estudo de caso

para a turma (Atividade 1, disponível nos materiais complementares deste plano).

O que propor?

Faça a leitura do caso e peça que os estudantes acompanhem. Proponha cada pergunta e faça uma

discussão coletiva. Registre as ideias no quadro e peça que copiem no caderno, para que eles tenham
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material de apoio para o planejamento que farão posteriormente. Na Resolução de atividade 1 -

Estudando um caso, veja algumas possibilidades de respostas.

Para �nalizar, leia em voz alta a conclusão do caso estudado (Atividade 2, disponível nos materiais

complementares), pois assim os grupos terão um exemplo de como realizar a arrecadação da verba

necessária às melhorias elencadas e de outras etapas do processo. Você pode apenas ler para os

estudantes, fazer cópias para cada grupo ou projetar.

Sugestões de adequação

Se considerar mais conveniente, você pode utilizar apenas uma pergunta mais aberta e ir organizando

as ideias durante o debate:

Como acham que essa turma fez para realizar essas melhorias?

Problematização

Tempo sugerido

23 minutos.

Orientações

Para iniciar a problematização, questione a turma sobre a origem e destinação dos recursos

�nanceiros da escola. Em seguida, organize as tarjetas feitas pelos estudantes na ação prévia da aula.

Para realizar o planejamento �nanceiro, é necessário que os grupos obtenham os preços dos itens que

serão necessários para realizar a melhoria. Se for possível, disponibilize um equipamento com internet

(computador, tablet, celular) por grupo para que pesquisem. Sugira alguns endereços para pesquisa.

Caso não tenham acesso aos equipamentos ou internet, faça um cartaz com preços pesquisados por

você (dê sempre mais de uma opção por produto).

Esta atividade será realizada nos grupos organizados no início da aula, que farão um planejamento

para arrecadar dinheiro e executar uma melhoria na escola. Oriente que os grupos se organizem para

que cada integrante tenha uma função durante o trabalho:

Repórter, que fará o registro e a socialização.

Facilitador, responsável por garantir que todos entendam as ações propostas na atividade e, se

necessário, esclarecer as dúvidas com o professor.

Harmonizador, que deverá garantir a harmonia e a participação de todos.

Controlador do tempo, que será responsável por garantir que o grupo realize toda a tarefa.

Saliente a importância da participação de todos na construção do planejamento �nanceiro, com cada

contribuição sendo considerada e discutida.

O que propor?

Inicie apresentando um cartaz com as melhorias sugeridas pelos estudantes. Cole as tarjetas que os

alunos escreveram, separando-as em dois grupos:

https://cdn.novaescola.org.br/planosdeaula/content/TCT3_04UNI01-1cYwZClMAwxz0ZNTUA7P5TZoWJ8gERY1W.pdf


Não são necessários recursos �nanceiros   |    Necessita de recursos �nanceiros

Faça uma breve conversa, no coletivo, sobre as melhorias que não necessitam de recursos �nanceiros,

levantando com a turma algumas ações possíveis para realizar tais melhorias (por exemplo, é

necessário melhorar a limpeza do pátio durante o intervalo). Pergunte o que pode ser feito a esse

respeito. Para tanto, os alunos podem sugerir, por exemplo, que seja feita uma campanha para que o

lixo seja jogado nos lugares apropriados. Caso apareça alguma proposta como, que as torneiras não

�quem abertas, com água vazando, será necessário avaliar se �cam abertas porque os estudantes

não as fecham ou se necessitam de reparos (neste caso, a melhoria precisa de recursos �nanceiros).

Faça algumas perguntas para que os estudantes re�itam sobre algumas ideias neste sentido (esta

etapa deve ser feita em cerca de 5 minutos, ou seja, uma conversa breve).

Para esta atividade, cada grupo deverá escolher uma das melhorias listadas para a sua escola e

realizar a proposta de um planejamento para arrecadar recursos �nanceiros, de modo a executar tal

melhoria.

Explique a proposta e leia a comanda da Atividade 3 (disponível nos materiais complementares deste

plano): “Nos grupos, escolham uma das melhorias que listaram para sua escola e completem o

quadro com as etapas que sua turma deverá fazer para que esta melhoria se realize”. Entregue uma

cópia da atividade por grupo ou, caso não seja possível fazer cópias, peça que façam o registro no

caderno, listando as etapas. Enquanto os grupos discutem, circule entre eles para veri�car se

entenderam a proposta. Realize as intervenções que julgar necessárias, lembrando que devem ser

interferências que levem à re�exão. Oriente sobre a importância da participação de todos,

contribuindo para o planejamento.

Sugestões de adequação

Caso sua escola não possa arrecadar verbas, você pode alterar essa atividade, propondo que os

estudantes façam uma entrevista com alguém da direção ou do conselho escolar, para que entendam

com que recursos podem contar para que as melhorias sejam realizadas. Podem perguntar sobre

como é feito o planejamento �nanceiro para tais gastos. Podem entrevistar mais de uma pessoa,

realizando esta proposta em grupos. Em seguida, os estudantes podem pensar em maneiras de

economizar recursos, como, por exemplo, água e energia elétrica, e propor avisos para otimizar o uso

do papel para enxugar as mãos, coleta de lixo etc. Assim, a atividade aborda as questões de

planejamento, desperdício e consumo consciente.

Sistematização

Tempo sugerido

10 minutos.

Orientações

Este é o momento para a socialização dos planejamentos realizados pelos grupos. Peça que cada

grupo apresente suas propostas e disponibilize os registros de todos os grupos, para que os

estudantes possam rever as ideias dos colegas em outros momentos. Para tanto, você pode colar os

registros na parede da sala, por exemplo. Veja uma possibilidade de planejamento na Resolução de

atividade 3 - Planejando para arrecadar recursos. O importante é que os estudantes coloquem suas
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ideias e ampliem seu repertório ao escutar os demais grupos e ao re�etir a partir das suas

intervenções. Se julgar necessário, no �nal das apresentações dos grupos você pode fazer algumas

perguntas, para que os estudantes ampliem suas re�exões. Seguem algumas sugestões. Utilize as que

considerar relevantes:

O que pode acontecer se comprarmos um produto sem fazer uma pesquisa de preços?

Como os responsáveis pelo orçamento podem fazer para conseguir vários preços?

Devemos observar outras coisas, além do preço, quando escolhemos onde comprar?

Quem já fez pesquisa de preços? Pode contar como foi?

Quem deve participar da organização e dos eventos para arrecadação dos recursos

�nanceiros?

Como fazer para arrecadar os recursos e garantir a participação de todos os envolvidos?

É preciso estipular um tempo para o levantamento de recursos? Por quê?

O que propor?

Explique aos estudantes, que vocês farão a socialização dos planejamentos realizados pelos grupos e

que cada um fará a exposição para os demais colegas. Coloque a importância de respeitar todas as

ideias e opiniões. Um a um, cada grupo deverá apresentar seu planejamento. Ao �nal, faça um

fechamento, relacionando ideias dos grupos e propondo alguma pergunta para ampliar as ideias.

Sugestões de adequação

Se você optou por fazer as entrevistas, peça que cada grupo apresente as informações coletadas aos

demais.

O que aprendemos?

Tempo sugerido

7 minutos.

Orientações:

Nesta atividade, cujo propósito é avaliar as aprendizagens que foram construídas, será apresentada

uma proposta de avaliação por grupos. Existem perguntas para nortear, mas permitindo que a turma

exercite a inteligência interpessoal.

O que propor?

Explique aos estudantes que é uma atividade em grupo, com os mesmos grupos que trabalharam

juntos nas atividades anteriores. Entregue uma cópia da Atividade 4, disponível nos materiais

complementares deste plano, para cada grupo. Se isso não for possível, escreva as perguntas no

quadro, numerando-as, e peça que registrem as respostas no caderno, numerando-as também

conforme as perguntas. Ao �nal, recolha os cadernos e, se houver tempo, socialize algumas respostas.

Sugestões de adequação

Se sua turma fez e sistematizou a entrevista, pode solicitar que discutam e registrem suas conclusões

da avaliação por grupos, também, apenas alterando as questões, adequando-as ao tipo de atividade



realizada.

Ensino remoto

Caso a sua turma esteja em ensino remoto, apresente a Atividade 1 e discuta as questões com os

estudantes, ou envie a atividade, solicitando que cada um leia o caso e responda às perguntas (pode

sugerir que conversem com alguém da família, se for possível, para trocar ideias). Se sua aula for

assíncrona, faça uma devolutiva da Atividade 1, encaminhando algumas questões que julgar

necessárias para ampliar as re�exões, além de encaminhar a Atividade 2 para que leiam. Se estiver

em aula simultânea, após a socialização leia a Atividade 2 com os estudantes.

Realize uma tempestade de ideias sobre propostas de melhorias ou envie a proposta com

antecedência e peça que registrem suas ideias, encaminhando a você antes da aula. Divulgue uma

lista com as propostas de melhorias elencadas pelos estudantes. Você pode propor o trabalho em

grupos, dividindo a turma em salas e disponibilizando a Atividade 3 em um documento colaborativo

(pode utilizar o Google Docs), enviando os links pelo Whatsapp. Depois, entre nas salas e apoie os

estudantes, certi�cando-se de que entenderam o trabalho. Se não tiver esse recurso, pode solicitar

que utilizem o WhatsApp para formar grupos (peça ajuda da família, se for possível) e realizar o

planejamento para arrecadar recursos. Oriente que um integrante grave a proposta do seu grupo e

envie aos demais grupos e a você.

A atividade da etapa O que aprendemos pode ser realizada da mesma forma que a anterior, em

grupos.

Sobre o plano

Este plano de atividade foi elaborado pelo time de autores NOVA

ESCOLA.

Autor: Gilne Gardesani Fernandez

Mentor: Cíntia Diógenes

Especialista da área: Fernando Barnabé



Título da atividade:
[Planejando para arrecadar recursos]

Atividade:
[As respostas dependerão das escolhas realizadas por cada grupo. Segue
um exemplo.

Necessidade de melhoria: Compra  e instalação de ventiladores de teto
para 5 salas de aulas.

1 O que é necessário 5 ventiladores de teto

Instalação dos ventiladores

2 Custos - orçamentos

Total para 5 peças na
loja C - R$473,82

Ventilador de Teto com 97 cm - 3 Pás e 3
Velocidades: Loja A - R$219,90 - Loja B -
R$159,43 - Loja C - R$157,94

Instalação: Podemos contar com voluntários
entre os funcionários, pais e outros
membros da comunidade escolar.

3 O que fazer para
arrecadar o dinheiro

Podem sugerir: Rifas de itens doados pelo
comércio local e venda de lixos recicláveis,
como: latinhas, papel e plástico.

4 Como realizar as
propostas para
arrecadar a verba

Conversar com a direção da escola.
Comunicar as famílias.
Pedir doações no comércio local.
Preparar e vender as rifas.
Organizar uma campanha, na escola, para
coleta de lixo.
Organizar o lixo arrecadado e vender.

5 Quais são as pessoas
envolvidas e o que
devem fazer

Professores, alunos, direção e famílias.

6 Prazos - quando vai
iniciar e concluir cada
proposta

Conversa com a direção em uma semana.
Comunicação com as famílias em 15 dias.
As demais atividades podem iniciar e ser
organizadas ao mesmo tempo e devem
ocorrer até o final do semestre.

.]
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Título da atividade:
[Estudando um caso]

Resolução:
[As respostas dos alunos poderão ser diversas e devem ser consideradas
sempre com relevância, lembrando que uma resposta pode complementar
a outra. Seguem algumas possíveis soluções:

1) Como vocês acham que eles fizeram para encontrar esses preços?

Pesquisaram na internet, perguntaram aos pais ou foram às lojas perguntar.

2) Devemos considerar o primeiro preço que encontrarmos? Por quê?

Não, porque pode ser muito caro.
Não, porque é preciso fazer pesquisa para gastar menos.
Sim, pois não temos tempo para procurar muitos preços.
Sim, pois são muitos produtos e fica difícil ir a muitos lugares.

3) Agora eles precisam decidir como obter o dinheiro para realizar os
melhoramentos. O que vocês acham que eles poderiam fazer?

Rifas; festas; vender bolos na hora do intervalo; juntar lixo reciclável e
vender; pedir doações para o comércio do entorno etc.

4) Após arrecadar o dinheiro necessário, o que acham que irão precisar? O
que devem fazer?

Será preciso rever os preços; comprar os produtos; ver quem pode ir
comprar; ver quem poderá fazer as trocas das torneiras e pintar o pátio.]
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Título da atividade:
[O que aprendemos?]

Atividade:

[Pensando no trabalho do grupo:

1) Vocês conseguiram realizar as propostas?

2) Todos os estudantes participaram das discussões?

3) A proposta de planejamento que apresentaram pode ser realizada como
está ou fariam alguma mudança? Quais mudanças fariam?]
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Título da atividade:
[Planejando para arrecadar recursos]

Atividade:
[Nos grupos, escolham uma das melhorias que listaram para sua escola e
completem o quadro com as etapas que sua turma deverá fazer para que
esta melhoria se realize.

Necessidade de melhoria:

1

O que é necessário

2

Custos - orçamentos

3
O que fazer para
arrecadar o dinheiro

4
Como realizar as
propostas para
arrecadar a verba

5
Quais são as pessoas
envolvidas e o que
devem fazer

6
Prazos - quando vai
iniciar e concluir cada
proposta

Integrantes do grupo:                                                                             ]

PLANOS DE AULA NOVA ESCOLA | Educação Financeira 1



Título da atividade:
[Concluindo o estudo de caso]

Atividade:
[Acompanhe a leitura que seu (sua) professor (a) fará do texto que conta
como a turma do 3o ano de uma escola brasileira concluiu o seu projeto de
melhorias para a escola.

Para iniciar o projeto, a turma do 3 o ano fez uma reunião com
representantes da direção e do conselho de escola, para isso os alunos se
prepararam realizando um planejamento para a arrecadação de dinheiro.
Iniciaram com a escolha das necessidades de melhoria que desejavam.
Determinaram, então, o que era necessário para realizar os melhoramentos
e fizeram orçamentos. Cada item foi pesquisado por cinco alunos. Com
todos os preços em mãos, decidiram onde comprar e o total de dinheiro
que seria necessário
Em seguida, precisaram determinar como pretendiam arrecadar o dinheiro.
Tiveram muitas ideias: vendas de artesanatos produzidos pelos alunos e
pais, com material reciclável; venda de lixos recicláveis coletados na escola;
contribuição semanal dos alunos para um cofrinho da turma; rifas de
produtos doados pela comunidade escolar; festa do sorvete.
Após discutirem o que consideravam viável para sua realidade, resolveram
arrecadar a verba com a venda de artesanatos produzidos pelos alunos e
outros membros da comunidade escolar e com a realização da festa do
sorvete, em que seriam vendidos sorvetes e também os artesanatos.
Com a aprovação da direção, realizaram uma reunião com os pais da turma
e iniciaram determinando quais artesanatos iriam produzir e os materiais
necessários, fazendo a divulgação, para arrecadar tais materiais. Durante
três meses produziram seus artefatos manuais e arrecadaram doações de
outros feitos por membros da comunidade escolar. Ao mesmo tempo, com
a colaboração do conselho de escola, organizaram a festa do sorvete, que
ocorreu no início de novembro.
Com a arrecadação dos artesanatos e da venda dos sorvetes, foi possível
juntar R$690,00, já descontando os gastos.
A turma comemorou e, após realizar as melhorias propostas, doou o
restante para o caixa da escola, para colaborar com o atendimento de
outras necessidades.
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Título da atividade:
[Estudando um caso]

Atividade:
[Acompanhe a leitura deste caso. Vamos analisar algumas informações e
fazer sugestões que possam ajudar a turma a concluir o seu projeto.

Uma turma do 3o ano de uma escola brasileira observou que sua escola
necessitava de algumas melhorias. Decidiram, então, fazer um projeto para
realizá-las. Para iniciar, relacionaram as necessidades observadas e
colocaram-nas em ordem por importância. Verificaram o que seria
necessário para realizar os melhoramentos. A seguir, organizaram-se em
grupos e cada um escolheu uma das necessidades da escola, evidenciando
o que precisava para que o melhoramento fosse realizado. Então,
pesquisaram e registraram o valor necessário para os gastos.

Necessidades de melhorias
O que é

necessário
Quanto
custa?

Total do
custo

1 Pintar, no chão do
pátio, jogos para o
recreio, como:
amarelinha, percurso,
tabuleiros para dama.

Rolo para
pintura
Pincéis
Bandeja para
pintura
Tinta para piso

R$20,30

R$14,00
R$ 4,70

R$165,00

R$ 204,00

2 Comprar mouses
novos para o
laboratório de
informática.

10 mouses R$10,24 cada
um

R$102,40

3 Troca das torneiras
dos banheiros
quebradas.

10 torneiras com
fechamento
automático

R$53,10 cada R$531,00

1) Como vocês acham que eles fizeram para encontrar esses preços?

2) Devemos considerar o primeiro preço que encontrarmos? Por quê?

3) Agora eles precisam decidir como obter o dinheiro para realizar os
melhoramentos. O que vocês acham que eles poderiam fazer?

4) Após arrecadar o dinheiro necessário, o que acham que irão precisar? O
que devem fazer?]
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