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Planos de aula para educadores/professores/formadores adultos 

que serão utilizados para o PACOTE EDUCATIVO FINE2WORK 

 

 

 

Nome do Módulo: Literacia Financeira 

Tópico 1 Título: Registro empresarial 

Plano de aula 7 – custos fixos e variáveis 

Duração: 60 minutos 

Objetivo 

O principal objectivo deste plano de lições é fornecer toda a 
informação necessária aos alunos adultos sobre os princípios básicos 
dos custos fixos e variáveis. 

Grupo Alvo 
Adultos (especialmente mulheres) 

 

Local/Equipamentos 

 Sala de aula 

 Acesso à Intenet 

 Projetor 

 Quando Branco 

Ferramentas/ Materiais 

 Papel A3   

 Posts- its 

 Documento de apoio 1 
 

Tarefas Principais 

1. Tarefa 1: Compreender os conceitos básicos de custos fixos 
e variáveis   

1.1 Explicar aos alunos as seguintes definições: (20 mins) (ver Folha 
de Apoio 1) 
1.2 Dar tarefa individual para que todos escrevam em notas adesivas 
os custos fixos e variáveis que pensam que terão para o início do seu 
negócio.  
1.3 Dividir a turma para trabalhar em equipa. As equipas devem ser 
formatadas a partir de 2-3 pessoas. (5 mins) 
1.4.  Forneça aos seus alunos o papel A3. Eles precisam de fazer 
corresponder as notas adesivas com as definições (ver Folha de 
Apoio 1) (15 min.) 
 

2. Tarefa 2: Conclusão (10 mins) 
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DOCUMENTO DE APOIO 1: Entender a estrutura de custos      

 

 

Definição: Descrição: 

Custos Fixos Os custos fixos são incorridos regularmente e é pouco provável que 
flutuem ao longo do tempo.   
Exemplos de custos fixos são os custos gerais, tais como: 
1. renda,  
2. despesas com juros,  
3. impostos prediais,  
4. depreciação de activos fixos, 
5. custo directo do trabalho.  

Enquanto o custo directo do trabalho tende a variar de acordo 
com o número de horas de trabalho de um empregado, este ainda 
tende a ser relativamente estável e, portanto, pode ser 
contabilizado como custo fixo, embora seja mais comummente 
classificado como custo variável quando se trata de trabalhadores 
por hora. 

Custos Variáveis 

 
Os custos variáveis são despesas que variam com a produção.  
Exemplos de custos variáveis incluem: 
1. Custos de mão-de-obra directa,  
2. custo directo do material,  
3. utilidades,  
4. bónus e comissões,  
5. despesas de marketing. 

 

 


