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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 4 Título: Oportunidades de financiamento externo 

Plano de aula 14 – Poupanças e os 3F 

Duração: 60 minutos 

Objetivo 

O principal objectivo deste plano de lições é fornecer toda a 
informação necessária aos alunos adultos sobre a própria poupança e 
a estratégia 3F. 

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 benefícios e riscos das 
poupanças próprias e 3F. 

1.1 Dar tarefa individual para que todos escrevam em notas adesivas 
os benefícios das poupanças próprias e 3F (pelo menos) (10 mins) 
1.2 Dar tarefa individual para que todos escrevam em notas adesivas 
os riscos da própria poupança e 3F (pelo menos) (10 min.) 
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. Necessitam de agrupar 
todas as ideias individuais em grupos (15 min) 
1.5 Peça a alguns grupos que apresentem o resultado (10 min.) 
 

2. Tarefa 3: COnclusão (10 mins) 
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DOCUMENTO DE APOIO 1: Poupanças e os 3F 
 

 

 

 Poupanças próprias e benefícios e riscos 3F:  

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………….. 

 

 

 


