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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 5 – a importância do cálculo dos preços e dos custos 

Duração: 60 minuteo 

Objetivo 

O principal objectivo deste plano de lições é fornecer toda a 
informação necessária aos alunos adultos sobre os princípios básicos 
da importância do cálculo de preços e custos. 

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 as noções básicas de preços  
1.1 Explicar aos alunos as seguintes definições: (20 mins) (ver Folha 
de Apoio 1) 

- recursos materiais necessários para iniciar o seu próprio 
negócio  

1.2 Dar tarefa individual para que todos possam escrever em notas 
adesivas os recursos materiais que pensam que necessitam para 
iniciar o seu próprio negócio 

 
2. Tarefa 2: Dividir a turma para trabalhar em equipa. As 

equipas devem ser formatadas a partir de 2-3 pessoas. (5 
mins) 
2.1. Forneça aos seus alunos o papel A3. Precisam de fazer 
corresponder a nota adesiva com as definições (ver Folha de 
Apoio 1) (15 min.) 
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3. Tarefa 3: Conclusão (10 mins) 
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DOCUMENTO DE APOIO 1: A importância do cálculo de preços e 

custos 

 

 

Definição: Descrição:  

1. o preço é basicamente a soma de todos os custos mais a 
margem de lucro na indústria que operamos. 

2. o preço médio o preço mínimo e máximo no mercado 
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