
RECURSOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS:

O QR Code ou Codificação QR,
conhecido como Código de
Resposta Rápida (do inglês Quick
Response), é muito útil para
pagamento de contas. Para
pagar ou comprar alguma coisa
usando o QR Code, utiliza-se a
câmera do celular para fazer a
leitura.

Os talões de cheques são
fornecidos pelos bancos e
contém folhas impressas de
cheque em branco. Para passar
um cheque, a pessoa precisa
escrever o valor a ser pago, o
nome da pessoa que vai receber,
a data do pagamento e depois
assinar. Com essa folha do
cheque o vendedor pode sacar o
valor da conta de quem pagou.

O boleto bancário é uma conta
com um código de barras que
pode ser lido por um scanner. O
código de barras é composto por
barrinhas escuras e claras de
diferentes espessuras, e tem
uma numeração específica. Para
pagar o boleto é preciso
posicionar o código de barras no
scanner, que emite um raio e faz
a leitura para transferir as
informações para o computador.
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O cartão de crédito é
disponibilizado por bancos e
instituições financeiras e exigem
uso de maquininhas, além de
taxa de anuidade. Ele pode ser
usado na função crédito para
fazer parcelamento de compras;
ou na função débito, que é
quando a pessoa faz pagamentos
à vista. Nesse caso, o dinheiro
sai da conta da pessoa na hora
da compra.

O Pix é um sistema instantâneo
de pagamento e transferência de
dinheiro, que pode ser feito até
com o uso do aparelho celular.
Para passar ou receber um pix, a
pessoa precisa ter uma conta
bancária e cadastrar a chave Pix.

O TED (Transferência Eletrônica
Disponível) e o DOC (Documento
de Ordem de Crédito) são duas
modalidades de transferência de
dinheiro que podem ser feitas
pela internet, ou diretamente no
caixa de instituições bancárias.
Para enviar uma quantia de uma
conta para outra, a pessoa pode
escolher uma dessas opções,
dependendo da quantidade de
dinheiro que quer enviar e do
prazo escolhido para o dinheiro
cair na conta de destino.
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As cédulas e moedas metálicas
do padrão monetário Real, que
estão circulando atualmente são:
Cédulas: R$ ( 1, 2, 5, 10, 20, 50,
100 e 200)
Moedas: R$ (0,01- 0,05- 0,10-
0,25- 0,50- 1,00)

O link de pagamento pode ser
enviado ao cliente por meio de
uma mensagem de texto (que
pode ser por WhatsApp, SMS,
redes sociais ou e-mail). Para
pagar a pessoa acessa o link e
automaticamente é levada para a
página de pagamento, e pode
selecionar como quer pagar (por
boleto, cartão de crédito ou
débito).

PLANOS DE AULA NOVA ESCOLA | Educação Financeira 3


