FICHA DE ATIVIDADE

Ensino Fundamental

cidadania
a

Orçamento
Temas • Planejamento
Orçamento
Desejo e necessidade
Participantes • Atividade sugerida a alunos do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental
(dependendo do grau de maturidade da turma, o professor pode
aprofundar ou suavizar as discussões).
Discussão • Propor que os participantes planejem uma festa.
Levantamento de dados e ações.

1º

Momento

(sugestão: 15 minutos)

Para realizar, é preciso planejar!
Animar os participantes para que organizem, na sala de aula, a
festa do pijama.
Anotar, à vista dos ouvintes, todas as sugestões.

Perguntas norteadoras
Quando será?
Quem vai?
Que horas vai começar?
Que horas vai terminar?
Onde será?
O que precisamos providenciar?

2º

Momento

(sugestão: 5 minutos)

Separar o que foi dito em dois blocos: desejo e necessidade.

Atividade 1 – Analise as tarefas abaixo e classifique-as se representam desejo (d) ou
necessidade (n):
( ) lanche 		
( ) recreador

3º

Momento

( ) jogos
( ) sucos

( ) enfeites
( ) refrigerante

( ) bolo de chocolate
( ) lembrancinhas
( ) música

(sugestão: 20 minutos)

Entre os itens levantados, listar quais são os mais importantes e
que não podem faltar. Estabelecer prioridade.

Atividade 2 – Preparar uma imagem com itens de festa e preços.
Fazer o orçamento da festa.
Temos R$100,00 para realizar a festa. Onde alocaremos
nosso dinheiro?
Balões

Pipoca

Bolo de
chocolate

Cama
elástica

Bebidas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

R$11,00
Lembrancinha

Animador

R$17,00

4º

Momento

R$3,00

R$28,00

R$60,00

Frutas

Música

Docinhos

R$22,00

R$21,00

R$16,00

R$9,00

(sugestão: 20 minutos)

Observar os motivos que os levaram a escolher entre um item e outro, e comentar.
Levantar possibilidades para redução de preço: negociação, pesquisa de preço.

Perguntas para debate entre os participantes
O animador é mais legal que a cama elástica? Por que trocaram?
Por que compraram pipoca em vez de bolo?
Por que não vamos gastar com jogos?
O que podemos fazer para abaixar os preços ou levar mais itens?

Referências
Este material é baseado nos livros do Programa Educação Financeira nas Escolas – Ensino Fundamental, disponíveis em
<www.edufinanceiranaescola.gov.br/ensino-fundamental>.

R$7,00

