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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 

Topico 3 Titulo: CROWDFUNDING 

Plano de sessão 10 – Pincipios do Crowdfunding  

Duração: 60 minutos 

Objetivo 

O principal objectivo deste plano de lições é fornecer toda a 
informação básica aos alunos adultos sobre os princípios básicos de 
financiamento de multidões. 

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 princípios do Crowdfunding 
1.1 Explicar aos alunos as seguintes definições: (25 mins) (ver 

Folha de Apoio 1) 
 

2. Tarefa 2: Compreender os princípios do Crowdfunding nas 
plataformas nacionais (25 min.)  

2.1 Dar tarefa individual para que todos encontrem e leiam 
princípios da plataforma nacional de financiamento de multidões 
com base na Folha de Apoio 2 definições (10 mins)  
2.2 Peça a alguns estudantes para partilharem a descoberta principal 
(15 min) 
 

3. Tarefa 3: Conclusão (10 mins) 
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DOCUMENTO DE APOIO 1: Princípios do crowdfunding  

 

 

Definição: Descrição: 

DONATIVO Os financiadores doam para causas que querem apoiar, sem qualquer 
compensação esperada 

RECOMPENSA Os financiadores recebem frequentemente recompensas não monetárias sob 
a forma de um sinal de apreço ou de pré-compra de produtos ou serviços. 

EMPRÉSTIMO Os financiadores recebem frequentemente rendimentos periódicos fixos e 
esperam o reembolso do investimento principal original. 

EQUIDADE Os financiadores recebem um interesse sob a forma de participação no 
empreendimento que financiam ou, alternativamente, de receitas ou de 
acordos de participação nos lucros. 

 

 

 

 

 

 


