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Resumo 

A presente dissertação explora as etapas nucleares da minha trajetória profissional, a partir 

de uma perspetiva individual e subjetiva, porém, integrada e reflexiva. Assim, procura-se 

traduzir a construção e desenvolvimento de uma identidade profissional, materializada em 

12 anos de experiência em contexto de trabalho.  

Desse percurso dá-se particular relevância a dois momentos mais significativos: por um lado, 

“De um trabalho solitário à inevitabilidade de um trabalho em equipa multidisciplinar”, por 

outro, à avaliação de impacto do programa “no Poupar Está o Ganho!”, não só pelo grau de 

envolvimento que tive na sua implementação, mas porque permite exemplificar a última fase 

da minha experiência profissional com enfoque na investigação aplicada.  

Neste estudo, tendo por base o projeto de Medição de Impacto Social, coordenado por 

Serôdio, Lima e Serra (2019), decidiu-se revisitar os dados recolhidos ao longo desse 

processo. São abordados os seguintes indicadores: (1) satisfação dos alunos em relação ao 

programa; (2) impacto do programa no desenvolvimento de competências de literacia 

financeira; (3) no desenvolvimento e competências escolares dos alunos; (4) no contributo 

para os resultados escolares na disciplina de matemática.  

Participaram 1251 alunos (4º, 5º e 6º anos de escolaridade) oriundos de 40 agrupamentos 

escolares. Foram utilizados questionários de atitudes e comportamentos de literacia 

financeira; questionário sobre as condições de implementação e consequências do programa 

e, por fim, fichas de registo das classificações a matemática.  

Os resultados indicam uma satisfação global muito positiva com o programa, quer pelos 

alunos quer pelos docentes. Verifica-se o contributo do nPEG para a aprendizagem de coisas 

novas e importantes e a promoção de um conjunto de competências especificas nos 

estudantes, tais como o desenvolvimento global e a capacidade de trabalhar em grupo, 

permitindo gerar valor e mudança social através de modificações positivas de crenças e 

atitudes; na melhoria das classificações a matemática e na melhoria das aprendizagens de 

forma diversificada e transversal promovendo uma Educação para a Cidadania.  

No final partilha-se uma reflexão crítica norteada pelas atividades narradas e procura-se 

perspetivar todo o trabalho desenvolvido integrando-o com a trajetória profissional. 

Palavras-chave: identidade profissional, impacto social, literacia financeira, educação 
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Abstract 

This dissertation explores the core stages of my professional career, from an individual and 

subjective perspective, however, integrated and reflective. Thus, it seeks to translate the 

construction and development of a professional identity, materialized in 12 years of 

experience in the workplace. 

From this path, two more significant moments are given particular relevance: on the one 

hand, “From a solitary job to the inevitability of multidisciplinary team work”, on the other 

hand, to the impact assessment of the program “no Poupar Está o Ganho!”, not only because 

of the degree of involvement I had in its implementation, but because it allows me to 

exemplify the last phase of my professional experience with a focus on applied research. 

In this study, based on the Social Impact Measurement project, coordinated by Serôdio, Lima 

and Serra (2019), it was decided to revisit the data collected throughout this process. The 

following indicators are addressed: (1) student satisfaction with the program; (2) impact of 

the program on the development of financial literacy skills; (3) students' school development 

and skills; (4) the contribution to school results in the discipline of mathematics. 

1251 students (4th, 5th and 6th years of schooling) from 40 school groups participated. 

Financial literacy attitudes and behavior questionnaires were used; questionnaire on the 

conditions of implementation and consequences of the program and, finally, record sheets 

for classifications in mathematics. 

The results indicate a very positive overall satisfaction with the program, both by students 

and teachers. There is the contribution of nPEG to the learning of new and important things 

and the promotion of a set of specific skills in students, such as global development and the 

ability to work in groups, allowing to generate value and social change through positive 

changes beliefs and attitudes; improving mathematics classifications and improving learning 

in a diversified and transversal way, promoting Education for Citizenship. 

In the end, a critical reflection is shared, guided by the narrated activities and an attempt is 

made to envisage all the work developed by integrating it with the professional trajectory. 

Keyword: professional identity, social impact, financial literacy, education 
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Resumé 

Cette thèse explore les étapes essentielles de ma carrière professionnelle, d'un point de vue 

individuel et subjectif, cependant, intégré et réfléchi. Ainsi, il cherche à traduire la 

construction et le développement d'une identité professionnelle, matérialisée par 12 ans 

d'expérience en milieu de travail. 

De cette trajectoire, deux autres moments significatifs sont particulièrement pertinents: d'une 

part, «Du travail solitaire à l'inévitabilité du travail d'équipe multidisciplinaire», d'autre part, 

à l'évaluation d'impact du programme «no Poupar Está o Ganho!», non seulement en raison 

du degré d'implication que j'ai eu dans sa mise en œuvre, mais parce qu'il me permet 

d'illustrer la dernière phase de mon expérience professionnelle en mettant l'accent sur la 

recherche appliquée. 

Dans cette étude, basée sur le projet de mesure de l'impact social, coordonné par Serôdio, 

Lima et Serra (2019), il a été décidé de revoir les données collectées tout au long de ce 

processus. Les indicateurs suivants sont abordés: (1) la satisfaction des étudiants à l'égard du 

programme; (2) l'impact du programme sur le développement des compétences en littératie 

financière; (3) le développement scolaire et les compétences des élèves; (4) la contribution 

aux résultats scolaires dans la discipline des mathématiques. 

1251 élèves ont participé (4e, 5e et 6e années de scolarité) de 40 groupes scolaires. Des 

questionnaires sur les attitudes et le comportement en matière de littératie financière ont été 

utilisés; questionnaire sur les conditions de mise en œuvre et les conséquences du programme 

et, enfin, fiches d'enregistrement des classifications en mathématiques. 

Les résultats indiquent une satisfaction globale très positive du programme, tant de la part 

des étudiants que des enseignants. Il y a la contribution du nPEG à l'apprentissage de choses 

nouvelles et importantes et à la promotion d'un ensemble de compétences spécifiques chez 

les étudiants, telles que le développement mondial et la capacité de travailler en groupe, 

permettant de générer de la valeur et un changement social grâce à des changements positifs. 

croyances et attitudes; améliorer les classifications mathématiques et l'apprentissage de 

manière diversifiée et transversale en promouvant l'éducation à la citoyenneté. 

Au final, une réflexion critique est partagée, guidée par les activités narrées et une tentative 

est faite d'envisager tout le travail développé en l'intégrant à la trajectoire professionnelle. 

Mot clé: identité professionnelle, impact social, littératie financière, education  
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Introdução 

 

A decisão de elaboração da Dissertação no âmbito do Mestrado Integrado em 

Psicologia para titulares de Licenciatura em Psicologia, tem por base toda uma trajetória de 

desenvolvimento profissional de dez anos de experiência, designadamente, em contexto 

educativo. O finalizar desta década marca, também, um ponto de viragem nesse mesmo 

percurso profissional enfatizando, contemporaneamente, uma prática sustentada na evidencia 

científica e na avaliação do impacto da implementação das ações de diversos projetos, junto 

dos principais destinatários e nos diferentes territórios.  

De modo a sustentar esta narrativa, procurei os fundamentos teóricos que 

enquadraram a minha prática profissional, bem como as orientações políticas, 

designadamente as educativas e sociais, que acompanharam o desenvolvimento do referido 

percurso em contexto de trabalho.  

De inicio, analiso a prática psicológica em contexto educativo que considero mais 

significativa (Psicóloga das crianças da comunidade pertencente ao grupo sociocultural 

ciganos, em particular, acompanhamento aos elementos do sexo feminino). Posteriormente, 

para compor o corpus desta narrativa, opto por apresentar duas das experiências mais 

enriquecedoras (Psicóloga no Gabinete de Promoção do Sucesso e Projetos-Piloto de 

Inovação Pedagógica), sem menosprezar o impacto profissional de qualquer umas das 

anteriores. 

Os resultados obtidos evidenciam que tanto as sequências descritivas dos próprios 

projetos e iniciativas, quanto as sequências narrativas enquanto sujeito, além de concorrerem 

para o estabelecimento do plano de texto, contribuem para conferir ao universo profissional 

um imprescindível senso de realidade. Em suma, o presente trabalho marca a confluência de 

vários trajetos, desde o começo da minha experiência profissional até ao estado da arte em 

que me encontro e que tem merecido todo o meu esforço e dedicação enquanto psicóloga. 

No primeiro capítulo optei por descrever sucintamente o percurso profissional, dando 

relevância às diversas etapas desse percurso, procurando analisá-las e avaliá-las do ponto de 

vista da relevância e investimento, não só na vertente profissional, mas também pessoal. 

No segundo capítulo, procede-se ao enquadramento do projeto profissional 

identificado como mais significativo, dando-se destaque aos seus antecedentes. Aqui, são 

particularmente analisadas as implicações que os sucessivos despachos do Ministério da 
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Educação (ME) provocaram e o seu impacto na reorganização da oferta educativa e no 

contexto educativo em geral. 

Posto isto, faz-se a ligação com a parte empírica desta dissertação. O estudo que serve 

de alicerce a esta componente procura exemplificar a matriz do trabalho que é desenvolvido 

no contexto do Social Inclusion Laboratory – SINCLab, no âmbito da medição do impacto 

social da implementação de projetos. Com efeito, atualmente integro este grupo de 

investigação da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto 

(FPCEUP) pelo que faz sentido incluir uma parte empírica desta natureza. Desta forma, tendo 

em consideração o meu forte envolvimento nesse projeto, decidiu-se dar relevo à avaliação 

de impacto do Programa “No Poupar está o Ganho!” (nPEG), implementado pela Fundação 

Dr. António Cupertino de Miranda (FACM). 

O enquadramento deste estudo é explicado no terceiro capítulo, assim como o 

respetivo método: participantes, instrumentos empregues e procedimento utilizado. 

Consequentemente, no quarto capítulo, apresenta-se os resultados de medição de impacto 

social do programa “No poupar está o ganho!”. 

O quinto capítulo é dedicado à apropriação e discussão dos resultados na perspetiva 

do grupo de investigação, procurando a otimização da sua implementação e identificação de 

alternativas de atuação e propostas de melhoria contínua.  

Finalmente, no sexto e último capítulo, procura-se perspetivar todo o trabalho 

desenvolvido ao longo da última década, integrando-o numa trajetória de vida e identificando 

os marcos que definem uma identidade profissional que se vem construindo e reconstruindo 

de forma paulatina, mas, acima de tudo, que procura ser devidamente sustentada e 

impactante.  
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1. Trajetória Profissional 

 

1.1. Animadora Sociocultural:  a primeira experiência na Educação (2009-2011) 

O arriscar na incerteza do desconhecido 

Em outubro de 2007, concluí a Licenciatura (pré-Bolonha) em Psicologia Clínica no 

Instituto Superior de Ciências da Saúde do Norte (ISCSN). Em setembro de 2009 tive 

oportunidade de integrar o Agrupamento de Escolas de Paredes (AEP), através de um 

concurso do Ministério da Educação (ME) para Animadora Sociocultural. 

Este trabalho, embora não estando diretamente relacionado com a minha área de 

especialização, permitiu uma primeira experiência numa realidade socioeducativa com 

características e desafios específicos: os Territórios Educativos de Intervenção Prioritária – 

TEIP.  Durante os dois primeiros anos deste percurso profissional, o confronto com a 

realidade destes estudantes, famílias, profissionais dos contextos educativos e comunidade, 

fez-me refletir sobre os conhecimentos e competências adquiridas ao longo da formação 

académica, em particular, a do Ensino Superior. Inicio um percurso de conhecimento na área 

da Psicologia da Educação que desencadeia processos de mudança que se traduzem em 

alterações profundas na forma de abordar os problemas e no envolvimento dos diversos 

atores. 

 O Agrupamento de Escolas de Paredes (AEP) está inserido num Território Educativo 

de Intervenção Prioritário – TEIP que tem como objetivos melhorar os resultados escolares, 

promover a qualidade do percurso escolar dos alunos, eliminar a interrupção precoce do 

percurso escolar e o absentismo, diminuir a indisciplina e reforçar o estabelecimento de 

relações da escola com as famílias e a comunidade. 

Um dos princípios em que se baseia a escola mostra de que modo as oportunidades 

que os professores e a escola proporcionam à aprendizagem e ao desenvolvimento pessoal 

(processos de ensino, comportamentos do professores e clima da sala de aula) são 

congruentes com as necessidades e objetivos dos alunos (Boekaerts, 2002, p.24). 

Para concretização de objetivos tão específicos, a mudança que se pretendeu operar 

era estrutural. Ou seja, tal envolveu o reconhecimento, por parte dos atores, das necessidades 

de conhecer profundamente os problemas, refletir sobre eles, envolver a comunidade 

educativa na implementação de estratégias e avaliar processos e resultados, utilizando essa 
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informação para proceder a alterações “cirúrgicas” e em tempo útil que permitissem 

responder aos desafios detetados. 

Segundo Boekaerts (2002), na descrição do seu estudo sobre práticas educativas 

eficazes, as mudanças operadas ao longo da experiência em contexto escolar são possíveis 

porque existe um conhecimento prévio das crenças motivadoras dos alunos que ajudaram a 

criar ambientes de aprendizagem que estão adaptados às suas necessidades psicológicas. 

O impacto escolar e social em que tive o privilégio de participar, permitiu-me 

compreender qual o envolvimento e grau de aceitação dos atores locais relativamente à 

diversificação de projetos educativos criados no quadro TEIP, como por exemplo, a 

pluralidade das ofertas formativas tendo em conta a população alvo, bem como a 

reformulação de estratégias para melhorar as políticas educativas em territórios socialmente 

desfavorecidos. 

Desta forma, integrei uma equipa dinâmica e com relevância, enquanto recurso 

adicional provido pelo Programa associado a transformações organizacionais. Estas medidas 

de gestão deram consistência ao serviço educativo prestado, pois incluíam lideranças fortes 

e reconhecidas que assumiram riscos, equipas educativas disponíveis para trabalhar de forma 

colaborativa, favorecendo a promoção de uma cultura de monitorização e avaliação que 

permitia agir e reagir em tempo real, na participação dos alunos e envolvimento da 

comunidade da vida da escola. 

Construir percursos educativos de qualidade para todos e para cada umas das crianças 

e jovens que estudavam e viviam em contextos territoriais marcados por vulnerabilidade e 

instabilidade de vária ordem, fez com que os agrupamentos beneficiassem da autonomia para 

pensar e propor um projeto educativo tendo em vista a melhoria, nomeadamente, dos 

resultados escolares.  

A inclusão seria o processo para responder à diversidade das necessidades de todos 

os alunos através da promoção da participação na aprendizagem, nas culturas e na 

comunidade (Grande, 2013). 

Em certa medida, ao longo deste percurso, foi realizado todo um processo de 

reconstrução e ressignificação da minha própria trajetória formativa, procurando dar uma 

resposta efetiva perante, por um lado, as necessidades e dificuldades, mas por outro, as 

oportunidades e potencialidades das pessoas e dos seus contextos de vida. 
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De modo mais concreto, tive a oportunidade de integrar uma equipa que trabalhava 

para melhorar o ambiente educativo de forma lúdico-pedagógica, acompanhava alunos em 

situação de exclusão social e escolar, e as suas famílias (de facto, muitas vezes eram os 

próprios pais e mães que desvalorizavam a Escola e as competências que nela se poderiam 

desenvolver).  

Surge o meu primeiro contacto com medidas estruturadas pelo ME e que necessitava 

de técnicos habilitados e específicos para as desenvolver, a “Escola a Tempo Inteiro”, uma 

medida estabelecida pelo Ministério da Educação ao abrigo do Portaria n.º 644-A/2015 do 

Diário da República, 2.ª série – N.º 164 – 24 de agosto de 2015. 

As crianças portuguesas não precisam de mais escola. Necessitam de uma escola onde 

se possa aprender melhor, do mesmo modo que necessitam de um outro tempo educativo 

onde possam usufruir de experiências gratificantes que, mais do que promover as 

aprendizagens de carater escolar, estimulem, como seu objetivo prioritário, a exploração do 

mundo ou a produção de obras que se partilham e interpelam de forma solidária 

(Trindade,2007). 

Esta medida, ainda em vigor, pretende garantir que as Atividades de Enriquecimento 

Curricular (AEC) proporcionem tempos pedagogicamente ricos e complementares das 

aprendizagens associadas à aquisição de competências básicas e adaptem o tempo de 

permanência das crianças nos estabelecimentos de ensino às necessidades das famílias. As 

AEC visam, assim, ser um contributo para a formação global e diversificada dos alunos e 

regem-se pelo desenvolvimento de competências relacionadas com a cidadania, participação 

cívica, responsabilidade e autonomia. 

Existe a necessidade de compreender que não é de AEC que as crianças necessitam, 

mas de outras atividades educativas que permitam a construção de espaços de educação não-

formal, capazes de assumir a sua função de guarda social e, simultaneamente, a sua função 

educativa (Trindade,2007). 

Neste sentido, um exemplo da minha prática profissional neste domínio diz respeito 

à iniciativa “Férias Divertidas” que decorria ao longo do ano letivo e pretendia reforçar 

aprendizagens psicopedagógicas de forma lúdica e prática. 

Em síntese, experienciei este primeiro contacto com a vida profissional como um 

grande desafio, uma oportunidade para repensar e refazer projetos de vida, assim como um 

intenso período de crescimento pessoal. 

https://www.cm-matosinhos.pt/cmmatosinhos/uploads/writer_file/document/14333/PORT644-A-2015_funcionamentoeAEC.pdf
https://www.cm-matosinhos.pt/cmmatosinhos/uploads/writer_file/document/14333/PORT644-A-2015_funcionamentoeAEC.pdf
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Tinha em mente muitos sonhos e vontades! Fez sempre parte de mim a curiosidade 

em conhecer, ouvir e ajudar o “mundo” dos outros, contribuir para um melhor 

desenvolvimento da sociedade e eis que a oportunidade surgira! Era o ensejo para colocar 

em prática todas as minhas competências socioemocionais e a multidisciplinariedade que me 

caraterizava, privilegiando uma interação significativa e de proximidade com as crianças, 

jovens e suas famílias.  

Este momento também foi determinante pois foi pautado por um elevado nível de 

exigência, disciplina e profissionalismo por parte da “chefia”, a qual, simultaneamente me 

colocava à prova, ensinava e ajudava a progredir.  

 

1.2. De Animadora Sociocultural a Mediadora Social (2011-2014) 

Fazer o meu melhor, na condição que tenho, enquanto não tenho condições 

melhores para fazer melhor ainda 

Após uma primeira experiência profissional em contexto educativo com público-alvo 

considerado problemático, mas desafiante, é-me novamente dada a oportunidade de 

reformular práticas que pudessem ir ao encontro das necessidades que os alunos e o próprio 

sistema exigiam. 

Entra-se numa nova era em que valores como a equidade e igualdade de 

oportunidades para todos se torna evidente (cf. Lei de Bases do Sistema Educativo Português, 

Lei n.46/86, Diário da República n.º 237/1986, Artigo 7º). Evidencia-se a grande necessidade 

de intensificar a relação Escola – Família – Comunidade, e enquanto Mediadora Social inicia-

se um percurso de conhecimento mais aprofundado de todas as famílias que necessitavam 

ajuda e procura-se conhecer as representações dos alunos relativamente ao sistema e à própria 

escola para, de forma eficaz e diligente, encontrar soluções para todos (existirem) como 

agentes de transformação. 

De facto, os pais desempenham um papel particularmente importante para apoiar e 

estimular o desempenho académico dos filhos (Rowe, Ramani & Pomerantz, 2016). 

Frequentemente a família abdica da sua missão de educar os filhos, demitindo-se do 

seu papel de socialização e aprendizagem e aumentando a dependência face à escola nesta 

interação escola-família, as atitudes parentais são uma determinante crucial (Sousa & 

Sarmento, 2010). 
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Criaram-se laços de confiança, conhecimento e participação intensificada que 

ajudaram no processo de coconstrução de uma nova escola. Assiste-se também a um aumento 

de comportamentos de risco, tensão e conflito próprios da modificação da participação 

individual de cada um, que leva mais uma vez à redefinição do papel de mediadora, enquanto 

agente de transformação que participa ativamente na intervenção entre os diferentes 

contextos ecológicos. A comunidade deve ser envolvida e parcialmente responsabilizada no 

melhoramento da relação família-escola (Epstein,1987).  

 Nesta fase, privilegiei (ainda mais) estratégias, como por exemplo, a modalidade co 

participativa em que a escola e família comunicam e se apoiam mutuamente, através da 

reflexão sobre a colaboração na aprendizagem da criança; incitei à participação e ao 

envolvimento da comunidade, nomeadamente através da cedência dos seus recursos e 

serviços que pudessem ser úteis na consolidação de projetos escolares com o objetivo de 

ampliar as expectativas da família e da comunidade em relação ao contexto escolar e 

promover a diversidade do envolvimento parental. 

Foi-me proporcionada a oportunidade de colaborar nos Programas Curriculares 

Individualizados (PCI), concretamente nos Percursos Curriculares Alternativos (PCA). Estes 

programas eram dirigidos aos alunos em risco de abandono escolar e grupos de risco, pois 

verificava-se alguma fragilidade e mesmo comprometimento nas suas competências sociais. 

Por outro lado, usufruí ainda do ensejo de integrar vários projetos-piloto. Estes têm 

como objetivo gerar evidências para sustentar a formulação e a implementação de políticas, 

sendo circunscritos localmente e delimitados temporalmente (cf. Ettelt, Mays & Allen, 

2013). Na realidade, os projetos-piloto são utilizados para ensaiar novas ideias. Assim, são 

frequentemente associados à inovação, ocorrendo com objetivos variados, tendo em vista 

resolver problemas identificados, ou resistentes a tentativas anteriores de alteração; 

aprofundar conhecimento lacunar sobre determinada realidade; ou experimentar 

produtos/soluções, entre outros.  

Neste mesmo sentido, surge a “Turma Mais”. Este projeto caraterizava-se por utilizar 

pedagogias diferenciadas e formas diversificadas de organização do grupo turma, permitindo 

um trabalho colaborativo através de parcerias pedagógicas. Esta forma de atuação pode ser 

encarada como medida preventiva, interventora ou compensadora, de acordo com a tipologia 

de cada aluno envolvido. Cada tipologia implica criar uma turma sem alunos fixos que agrega 
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temporariamente alunos provenientes das várias turmas do mesmo ano de escolaridade, com 

dificuldades idênticas numa determinada disciplina.  

Cada grupo específico de alunos continua a trabalhar os conteúdos programáticos que 

a sua turma de origem está a desenvolver, podendo beneficiar de um apoio mais próximo e 

individualizado, mais harmonizado em termos de ritmos de aprendizagem e sem sobrecarga 

de horas semanais para os alunos.  

Com este enquadramento e propósito, desenvolvi a minha experiência enquanto 

Mediadora/Tutora de Metodologias de “Turma Mais” com alunas da comunidade pertencente 

ao grupo sociocultural ciganos. Tal como aos demais, ao longo do ano era permitido a estes 

alunos entrar ou sair da mencionado “Turma Mais”, consoante iam adquirindo competências 

de aprendizagem similares aos seus pares.  

É importante salientar o pormenor de realizar o meu trabalho especificamente com 

alunas do grupo sociocultural ciganas, pois o acesso a estas comunidades é realizado 

maioritariamente por mulheres, dado que estas comunidades são marcadamente patriarcais. 

Os ciganos portugueses, fazendo parte da sociedade portuguesa há mais de cinco 

séculos, permanecem na sua grande maioria, socioculturalmente segregados, num processo 

de marginalização sociocultural. A marginalização sociocultural que este grupo apresenta 

tem subjacente a diferença cultural percecionada como fortemente contrastante com a 

sociedade maioritária: não é a pertença da classe, mas a pertença étnica que tem funcionado 

como fator de marginalização e que se mostra independente da posse de maiores ou menores 

recursos económicos por parte das famílias (CASA-NOVA, 2008, p.25). 

Mais tarde, foi necessário criar novas respostas para este grupo de alunas com 

problemas sociais tão enraizados, são exemplo:  dificuldade de comunicação maioria-

minoria; auto e hetero marginalização sociocultural dos ciganos, designadamente no acesso 

ao conhecimento escolar e no acesso ao mercado de trabalho fora das ocupações tradicionais 

ciganas. Assim surge o Projeto-Piloto de Inovação Pedagógica – PPIP.  

Esta nova iniciativa teve por principal fundamento a redução das taxas de retenção, a 

diminuição do absentismo e abandono escolar favorecendo a consequente frequência na 

escola, definindo-se, especificamente, o Projeto Acamp´arte. 

O Projeto Acamp´arte era um projeto intercultural, socioeducativo que tinha como 

ação principal a definição de medidas e estratégias, com base no reconhecimento das 

especificidades socioculturais destes alunos. Por outro lado, procurava-se consciencializar 
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para a importância do respeito pela diferença, a promoção do seu conhecimento e a abertura 

da interação e prática quotidiana de atitudes e comportamentos que permitissem desconstruir 

preconceitos (cf. Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas (ENICC), 

criada pela resolução do Conselho de Ministros n.º 25/2013, de 23 de março). 

De acordo com este plano apresentei, em janeiro de 2012, uma proposta 

diferenciadora de acompanhamento “in loco”, de base diária, de forma a facilitar a integração 

na comunidade cigana de Paredes. Esta englobava os seguintes objetivos: avaliação de 

necessidades, acompanhamento presencial a famílias nas suas residências (tendas em 

acampamento), desenvolvimento de projetos comuns com a autarquia e a comunidade cigana 

que salientasse e valorizasse a própria cultura. Além disso foram definidos objetivos 

escolares de desenvolvimento de carreira/vocação com as famílias e os seus educandos. 

Segundo CASA-NOVA (2008), a escola funciona para as raparigas da comunidade 

cigana como um espaço de liberdade, como um espaço de relações interétnicas e de 

sociabilidade que lhes está proibido fora do espaço escolar pela vigilância de que são alvo, 

vivendo muito confinadas à família e ao grupo de pertença. A escola funciona para as 

raparigas como um espaço de liberdade (no presente) e também de libertação (relativamente 

a um futuro profissional que várias delas desejariam diferente daquele que lhes parece 

destinado pela família). 

Desta forma procurei promover melhorias na qualidade das aprendizagens, tendo em 

vista a concretização do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e das 

aprendizagens essenciais como garantia da equidade, da inclusão e do desenvolvimento local 

para esta comunidade, mas também consegui estabelecer rutura com o senso comum 

relativamente à existência de estereótipos e perceções negativas acerca desta comunidade. 

 

1.3. De Mediadora Social a Técnica Especializada (2014-2018) 

De um trabalho solitário à inevitabilidade de um trabalho em equipa 

multidisciplinar 

Nas escolas portuguesas assistia-se a uma grande mudança nas orientações 

estratégicas e nas práticas profissionais. 

Em particular, os Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) (por vezes, com 

gabinetes silenciosos e de “portas fechadas”), viram o seu trabalho a ser potenciado uma vez 
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que usufruíam de um conjunto de técnicos motivados para trabalhar em ambientes populados 

de juventude e sedentos de estratégias ou “receitas” que lhes permitissem “respirar” a escola. 

Neste contexto, integrei uma equipa multidisciplinar, constituída por uma psicóloga 

escolar, uma psicóloga do desporto, 2 psicólogos clínicos e uma animadora sociocultural, 

num gabinete designado por Gabinete de Promoção do Sucesso (GPS). Este assegurava o 

apoio psicopedagógico aos vários Centros Escolares do Agrupamento, que se deparavam 

diariamente com situações que, por si só, não eram capazes de resolver, solicitando assim 

apoios de entidades externas como as equipas de Rendimento Social de Inserção (RSI) ou 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ). 

Enquanto técnica especializada, desenvolvi um trabalho social, em articulação com 

as diferentes instituições da rede social/parceiros e a escola, nas várias dimensões da vida do 

aluno, nomeadamente com a família e a comunidade com vista à promoção da qualidade das 

suas vidas. 

Envolver as famílias e a comunidade no processo socioeducativo dos alunos com 

mais dificuldades de integração socioescolar: alunos com necessidades educativas especiais 

(NEE), de etnia, com problemas familiares (nomeadamente, carências socioeconómicas), 

com comportamentos aditivos e, por fim, com problemas de insucesso escolar, absentismo 

e/ou em risco de abandono escolar. 

As atividades levadas a cabo por esta equipa que integrei assumiam, não raras as 

vezes, um padrão de intervenção remediativo e paliativo. Era evidente a dificuldade de 

articulação, coordenação e acompanhamento aos técnicos do GPS, uma vez que o apoio 

prestado a estes técnicos era, na maior parte das situações, apenas de pendor administrativo. 

Pode-se dar como exemplo, a dificuldade de comunicação ao nível da ação estratégica do 

Agrupamento e a dificuldade de implementar a inovação (entendida como construção de 

novos modelos de organização escolar e promoção de mais-valias pedagógicas). 

De forma a colmatar estas dificuldades, tornou-se premente aprofundar a ação das 

equipas pedagógicas, do trabalho colaborativo, da articulação entre docentes e entre docentes 

e técnicos. É formulada uma estratégia para tornar mais eficaz os dispositivos de 

monitorização e avaliação, comprometendo as designadas estruturas intermédias, como por 

exemplo na gestão e implementação de planos de melhoria. 

Desta forma, passa a integrar a equipa de técnicos especializados, um perito externo 

da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP) em 
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serviço de consultoria, numa aceção consensualizada na investigação educacional de “amigo 

crítico” para a promoção da melhoria metodológica dos processos de elaboração, 

implementação e avaliação sistemática do Projeto Educativo e do Plano Plurianual de 

Melhoria (cf. Projeto Educativo e Plano Plurianual de Melhoria – “Trepar Paredes” -  

Agrupamento de Escolas de Paredes 2009/2011;2011/2014 e 2014/2017). 

Posteriormente, o envolvimento e participação do GPS passou a ser uma constante 

na implementação de projetos no âmbito das parcerias que o Programa Operacional Capital 

Humano (POCH) dispunha ao serviço da Educação. Entre estes, são de destacar: o Selo 

Escola InterCultural, o Selo Escola Voluntária e a Escola Inclusiva. 

Deve-se referir que assumi um papel determinante e ativo no projeto “Selo Escola 

Voluntária” o qual trouxe-me algum reconhecimento junto da comunidade, através da 

competência que, julgo, mais me caracteriza: a empatia e o dinamismo. Com efeito, consegui 

envolver parcerias locais e sensibilizar famílias do agrupamento para a ajuda humanitária 

que era necessária. 

Com o passar dos anos, por um lado, sentia cada vez mais a necessidade de continuar 

a desenvolver as minhas competências e assumir outros desafios e, por outro lado, a direção 

da escola apercebia-se do impacto efetivo do meu trabalho. Assim, sou novamente desafiada 

a “fazer diferente” e a assumir novas responsabilidades.  

Em 2015, inicio as funções de Psicóloga enquanto técnica especializada responsável 

pelos alunos do 1º ciclo do ensino básico dos Centros Escolares do Agrupamento. Nesta 

mesma fase, assiste-se a nova alteração no sistema educativo: a introdução das políticas de 

Autonomia e de Gestão Local da escola, que vêm, uma vez mais, favorecer o 

desenvolvimento de vários projetos e iniciativas. 

Verifica-se um grande investimento em Programas de Educação para a Saúde (PES) 

destinados a famílias vulneráveis e, complementarmente, investe-se no Programa Nacional 

de Promoção do Sucesso Escolar – PNPSE criado pela resolução do Conselho de Ministros 

nº. 23/2016 de 23 de março, o qual marca mais uma época de grandes mudanças. 

No contexto do 1º ciclo do ensino básico dou primazia a uma vertente preventiva 

(mais do que meramente paliativa), delineando e concretizando projetos que iam de encontro 

à promoção de competências parentais e da educação para a saúde. Isto, na ótica da prevenção 

desde o ensino pré-escolar, pois coexistia a necessidade contínua de promover o 
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desenvolvimento das famílias, através das oportunidades de formação e programas de 

educação parental. 

O papel dos psicólogos educacionais abrange a facilitação da aprendizagem 

académica, do desenvolvimento (cognitivo, social, emocional) e da inclusão das e dos 

estudantes, permitindo-lhes trabalhar ao nível da prevenção, e não da mera remediação, 

menos eficaz e, portanto, menos eficiente (Lopes, 2001). 

Este paradigma preventivo, baseado no Modelo Bioecológico do Desenvolvimento 

Humano de Bronfenbrenner (1995, 1998, 2005) foi concretizado por Gutkin (2012), e 

salienta a importância de que uma vez implementados, os programas e projetos preventivos 

e de intervenção sejam “poderosos e altamente eficazes” (p.6).  

Constata-se que as habilidades sociais e a competência académica no 1º ciclo do 

ensino básico, medeiam a relação entre o conhecimento emocional e a aceitação pelos pares. 

Parece que é no decorrer das relações sociais, através das habilidades sociais, e no decorrer 

da realização das tarefas escolares, através das competências académicas que as crianças 

utilizam o seu conhecimento emocional, daqui resultando a aceitação no grupo de pares. 

(Alves, 2006) 

Com efeito, são as comunidades educativas quem melhor conhece os seus contextos, 

as suas vulnerabilidades e potencialidades, e consequentemente, quem melhor está preparado 

para definir e ensaiar soluções locais ao nível de cada escola e comunidade. Esta abordagem 

permite desenvolver respostas educativas adequadas à diversidade de situações e à melhoria 

da qualidade nas aprendizagens de todos e de cada um dos alunos.  

Como afirmava Boekaerts (2002), um dos objetivos sobre motivação para aprender é 

fazer com que os professores tomem consciência de que as necessidades psicológicas dos 

mais jovens mudam continuamente, mudam não só em função do desenvolvimento do 

conhecimento e domínio de uma determinada matéria, mas também em relação à sua teoria 

emergente ou em relação a esse domínio. 

Tal princípio, colocou as escolas e as comunidades educativas no centro da decisão, 

encorajou-as a desenhar e incrementar planos de ação estratégica dirigidos a problemas 

educativos concretos, prioridades e necessidades específicas, inspirou soluções locais 

criativas ancoradas em lógicas de ação bottom-up, induziu o desenvolvimento de culturas 

escolares de cooperação e colaboração territorialmente comprometidas, deu espaço e sentido 
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estratégico ao estabelecimento de redes e parcerias, vinculando escolas e autarquias locais a 

compromissos de convergência escolar e alinhamento das metas educativas a alcançar. 

As medidas de política educativa sucessivamente adotadas, nomeadamente, o próprio 

Programa curricular, o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, a Autonomia 

e Flexibilidade Curricular, e o grande enfoque dado às escolas e aos profissionais, 

estimulando a capacidade de se auto-organizarem na resolução dos seus próprios problemas, 

o interface com as entidades intermunicipais e municipais, pais e outros atores sociais com 

impacto educativo na comunidade abriu espaço à produção local de respostas globalmente 

articuladas e complementares.  

Procura-se, desta forma, explorar caminhos que inscrevem o sucesso escolar das suas 

populações como condição natural da escola e desígnio permanente de cada comunidade 

educativa. 

Neste sentido, encontramos, como refere Verdasca (2017), um ecossistema 

educacional emergente – em que o local tende a afirmar-se não como mero lugar de aplicação 

de políticas educativas ou de regulação pós-burocrática, mas sim como território educativo 

de definição de políticas e espaço público multiregulado. 

Segundo Bronfenbrenner, o desenvolvimento dá-se enquanto fenómeno de 

continuidade e mudança nas caraterísticas biopsicossociais do ser humano, que se estende ao 

longo da vida, através de gerações e através do tempo. A criança ocupa o lugar central de um 

conjunto de sistemas ecológicos e faz parte de uma rede de inter-relações onde se desenvolve 

(2005). 

Estavam assim criadas as condições de orientação estratégica para garantir a 

prestação de um serviço público de educação que melhorasse a qualidade do processo 

educativo, tendo em vista a promoção da equidade, da cidadania, da inclusão e do 

desenvolvimento local. Estes princípios estruturantes orientavam os objetivos nucleares do 

Agrupamento de Escolas de Paredes.  

Complementarmente, existia a necessidade de criar recursos que permitissem 

diversificar a oferta educativa com metodologias inovadoras que favorecessem a 

aprendizagem dos conteúdos essenciais do currículo nacional. 

Emerge, uma nova era na educação, a “Educação no séc. XXI”! Valorizam-se, por 

exemplo, as práticas educativas inovadoras e a integração e uso de tecnologias digitais. 

Consequentemente, continuam-se a fomentar os projetos-piloto de Inovação Pedagógica 
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(PPIP), integrados em iniciativas que vêm sendo desencadeadas pelo Estado (cf. Relatório 

final do estudo de avaliação Externa do Projeto – Piloto de Inovação Pedagógica(PPIP) do 

Ministério da Educação, através da Direção Geral da Educação(DGE)). 

Fala-se da inovação a partir de mudanças qualitativas emergentes, nas escolas, ao 

nível dos processos educativos, mormente da gestão e desenvolvimento curricular, da 

pedagogia e em termos organizativos. De resto, como sustenta Bolívar (2003, p. 53), a 

inovação pedagógica deve ser equacionada a partir do entendimento do conceito de 

“inovação” de fazer as coisas melhor. 

São exemplos de projetos piloto de Inovação Pedagógica no Agrupamento de Escolas 

de Paredes: Projeto INCLUD-ED – comunidades de aprendizagem: que são grupos 

interativos com vista à obtenção de melhores resultados na aprendizagem e no 

desenvolvimento emocional, com o objetivo de promover a participação de voluntários na 

sala de aula para facilitar a aprendizagem, aumentar as interações e a motivação dos alunos 

para aprender, criando um bom clima de trabalho. 

 

1.4. De Técnica Especializada a Investigadora (2018-2020) 

O tempo de melhoria é um tempo que requer tempo 

Nas diversas etapas profissionais atrás sumariadas, afinal de contas, passaram-se 10 

anos de experiência no Agrupamento de Escolas de Paredes! Cada ano mais complexo e 

exigente que o seguinte e todos demasiado curtos para tanto que ainda ficou por fazer e 

aprender. Trabalho individual, trabalho de equipa, trabalho multidisciplinar, tudo contribuiu 

para a melhoria do meu desempenho profissional. 

Na realidade, é na sequência da imersão na Inovação que resolvo tomar umas das 

mais importantes decisões relativamente ao meu percurso de vida profissional: “abandonar” 

o projeto no âmbito da Psicologia Escolar. De facto, manteve-se a inquietude, a necessidade 

de querer aprender mais, adquirir novas competências específicas, adequadas as exigências 

dos tempos, e a certeza de que o caminho da investigação/ experimentação fariam parte do 

meu próximo passo profissional. 

Nesse período, surge então a oportunidade de abraçar um novo projeto 

cientificamente mais desafiante, inovador e exigente que me permitiria ampliar e adquirir 
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novos conhecimentos, outras práticas e experiências diversas. Ou seja, em maio de 2018, 

integro a equipa de investigação do Social Inclusion Laboratory – SINCLab.  

O SINCLab é um grupo de investigação aplicada da Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP). A sua abordagem concetual 

orienta-se para a inclusão social, com 3 vértices de aplicação; (1) intervenção, pelo 

desenvolvimento de projetos e políticas sociais, (2) monitorização de projetos e de políticas 

sociais e (3) medição de impacto social (Serôdio & Lima, 2016). Desenvolvendo projetos de 

investigação maioritariamente aplicada, o SINCLab faculta ainda consultoria técnica e 

científica a diferentes entidades públicas e privadas. 

Globalmente, no desempenho das minhas funções foi-me atribuída a 

responsabilidade, ou a coresponsabilidade, pela execução das seguintes atividades: (1) 

desenvolvimento de planos de investigação, desenhos metodológicos e execução de materiais 

de investigação; (2) execução logística e administração dos materiais de investigação; (3) 

preparação, introdução e análise de dados; (4) participação e apoio em atividades de 

apresentação pública e em reuniões de trabalho com os parceiros para acompanhamento dos 

projetos. 

A equipa de investigação do SINCLab encontra-se sob a coordenação científica e 

técnica do Prof. Doutor Rui Serôdio, Prof. Doutor José Albino Lima e Prof. Doutora 

Alexandra Serra, e foi crescendo ao longo do período em que exerço a minha função de 

Investigadora, chegando a ser composta por mais seis elementos. 

 

1.4.1. Um tempo que requer tempo também para a literacia financeira 

 De entre o conjunto de atividades que fui desenvolvendo no SINCLab, nesta 

dissertação, optou-se por dar uma relevância muito particular ao Projeto de Medição de 

Impacto Social (MIS) do programa de literacia financeira “no Poupar Está o Ganho!”. 

A importância atribuída a este projeto de MIS prende-se, por um lado, pelo grande 

envolvimento que tive na sua implementação, por outro, porque é um exemplo bastante 

revelador e profícuo do trabalho que é desenvolvido no contexto do SINCLab. Ou seja, 

permite exemplificar, de forma clara, esta nova fase da minha experiência profissional com 

enfoque na investigação aplicada.  



  

  

16 

 

A investigação mais recente tem apontado para uma interação recíproca e bidirecional 

entre os estados internos e os contextos ambientais externos. Espera-se que através deste 

modelo da teoria bioecológica do desenvolvimento humano de Bronfenbrenner (1995, 1998, 

2005), a Psicologia e a Educação, possam dar resposta às problemáticas sociais e 

vulnerabilidades (inclusão, integração, sucesso escolar) que a população jovem enfrenta. 

Trata-se, pois, do processo pelo qual as necessidades do contexto fazem emergir a 

intervenção e práticas psicológicas, de modo a serem adequadas e impactantes fazendo-se 

acompanhar da investigação aplicada. 

No entender do SINCLab, falar de impacto social e, sobretudo, da sua medição 

implica falar-se de processo científico. Um dos aspetos que está no “coração” do contraste 

entre investigação científica básica e aplicada é justamente o facto de a primeira ter o seu 

foco imediato no desenvolvimento e testagem de teorias, enquanto o enfoque da segunda é a 

compreensão e resolução de problemas práticos (cf. Oskamp & Schultz, 1998). 

Como tal, o Projeto de Medição de Impacto Social (MIS) do programa de literacia 

financeira “no Poupar Está o Ganho!”, constitui-se como componente nuclear para a parte 

empírica deste trabalho. 

Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), 

a literacia financeira está relacionada com o conhecimento e compreensão dos conceitos 

financeiros e competências, motivação e confiança para aplicar esses conhecimentos, com o 

objetivo de tomar decisões concretas em vários contextos financeiros e melhorar o bem-estar 

financeiro de indivíduos e da sociedade (cf. Atkinson & Messy, 2012). 

Em Portugal, à semelhança do que acontece com outros países da União Europeia /ou 

da OCDE, a Educação Financeira deve ser assumida como educação ao longo da vida, 

iniciando-se junto de crianças e jovens em idade escolar. 

A importância da Educação Financeira nas escolas advém sobretudo do facto de 

crianças e jovens, de forma progressiva e cada vez mais prematura, se constituírem como 

consumidores, e concretamente como consumidores de produtos e serviços financeiros. 

Acresce que as decisões financeiras ao longo da vida requerem cada vez mais o domínio 

aprofundado de informação e conhecimento na área financeira, tendo em conta a crescente 

complexidade dos produtos e serviços financeiros disponíveis no mercado. 

No sistema educativo, a concretização da Educação Financeira permite aos jovens a 

aquisição de conhecimentos e capacidades fundamentais para as decisões que, no futuro, 
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terão que tomar sobre as suas finanças pessoais, além de se gerar um efeito multiplicador de 

informação e de formação junto das famílias. 

Mesmo identificando o público-alvo (crianças e jovens) ou a modalidade de educação 

(formal ou informal), a metodologia tenderá a ser diversificada, uma vez que a Educação 

Financeira é uma temática transversal e transdisciplinar, por ser um dos domínios da 

educação para a cidadania, componente essa transversal do currículo, de acordo com os 

princípios orientadores consagrados no Decreto – Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. 

Nesta sequência, o programa de educação financeira “no Poupar Está o Ganho!” 

(nPEG), é promovido pela Fundação Dr. António Cupertino Miranda (FACM), cofinanciado 

pela União Europeia (UE) e estrutura-se como uma Iniciativa de Inovação e 

Empreendedorismo Social (IIES). Em termos gerais, visa combater o défice de literacia 

financeira e transmitir às crianças e jovens conhecimentos para o desenvolvimento de 

competências que lhes permitam, hoje e no futuro, a tomada de decisões financeiras 

informadas e responsáveis, contribuindo também para a melhoria do seu desempenho a nível 

escolar. 

O nPEG consubstancia-se num programa integrado, implementado em regime de 

continuidade, ao longo do ano letivo. Este programa disponibiliza a professoras/es e 

alunas/os todos os recursos educativos necessários à aprendizagem de conceitos, 

concretização de objetivos e definição de prioridades, capacitando-os e dando o apoio 

necessário à implementação desta temática em contexto escolar. O programa está adaptado 

aos vários ciclos de ensino e todos os conteúdos vão de encontro aos temas constantes do 

Referencial de Educação Financeira (REF), uma vez que a EF foi reconhecida pelo governo 

português como prioridade, passando a ser obrigatória em termos curriculares. (FACM, 

2020). 

O objetivo do projeto Medição de Impacto Social – “no Poupar Está o Ganho!” 

(MIS.nPEG) foi o de produzir, e posteriormente aplicar, indicadores relevantes acerca do 

impacto social do Programa nPEG nas crianças, bem como nas respetivas famílias 

(salientando o papel fulcral deste microssistema na aprendizagem, desenvolvimento e 

aquisição de conhecimentos e prática). 

 Esta medição de impacto gerou, indicadores que não se resumiam à testagem de 

conhecimento dos conteúdos abordados e de competências próprias de literacia financeira, 

mas que se deveriam manifestar ao nível das atitudes, revelando-se de forma implícita e 
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tácita. Centraram-se, portanto, nas dimensões psicossociais: abarcando atitudes, expetativas, 

emoções, relações familiares e societais (Serôdio et al., 2017).  

De acordo com os referidos autores, pretendia-se, assim, avaliar de que modo e em 

que extensão o programa cumpriu o seu objetivo junto da sua população-alvo, possivelmente 

justificando o investimento inicial e a sua continuidade, apontando pontos fortes e fracos e 

espaços para melhoria, bem como legitimando as práticas utilizadas através de evidência 

empírica.  
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2. Método 

O projeto desenvolveu-se através duma metodologia quási-experimental com pré e 

pós-teste, nas condições experimental e de controlo. Este último grupo, de controlo, foi 

composto por crianças de escolas que não receberam o programa nPEG, para que fosse 

possível controlar eventuais diferenças devido a questões desenvolvimentais e de 

aprendizagem, e sustentar que as mudanças encontradas se deveriam apenas à implementação 

do Programa nPEG. 

 

2.1. Participantes 

Participaram neste estudo1 um total de 1251 alunos que frequentavam o 4º ano2 do 1º 

ciclo ou os 5º e 6º anos do 2º ciclo.  

A idade dos alunos participantes varia entre os 8 e os 12 anos. Da amostra de alunos, 

47.8% são raparigas e 52.2% são rapazes (14 alunos não indicaram o sexo). A distribuição 

por sexo revela a constituição de grupos equivalentes, 2 (1, N = 1237) = 2.19, ns.  

No que diz respeito à frequência de anos de escolaridade, 75.4 % frequentam o 1º 

ciclo e 23.6% o 2º ciclo do Ensino Básico (11.1% do 5º ano e 13.5% do 6º ano de 

escolaridade).  

Globalmente foram envolvidos 40 Agrupamentos escolares, 60 escolas, 69 turmas e 

69 docentes. Em termos de área geográfica, incluiu 18 municípios distribuídos por 5 regiões3. 

 

 

                                                             

1 Este estudo decorre de um projeto de investigação mais abrangente (cf. Serôdio, Lima, Serra, Catita & 

Catalino, 2019). Nesse projeto mais amplo participam também os pais ou mães destes alunos. 

2 Participaram no estudo algumas turmas mistas (3º e 4º anos), porém, a esmagadora maioria dos alunos 

frequentava o 4º ano de escolaridade. Por questões éticas e pedagógicas os estudantes do 3º ano destas turmas 

mistas responderam aos questionários, mas, neste estudo foram retirados das análises.  

3 Foi feita uma amostragem aleatória estratificada com base na população dos alunos abrangidos pelo Programa 

de Literacia Financeira “No poupar Está o Ganho!” (N = 5890); os critérios de amostragem foram aplicados 

por: região, município, agrupamento escolar, escola e ano escolar; da subamostra de alunos resultaram as 

restantes subamostras: pais e docentes.  
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2.2. Instrumentos 

2.2.1. Caderno de registo de sessões do programa “no poupar está o ganho!” – 

versão docentes  

De forma a ser possível monitorizar a forma de implementação dos módulos do 

programa “No Poupar Está o Ganho!” (nPEG)  assegurados por cada docente4  foi 

desenvolvido um caderno de registo de sessões (cf. Anexo 1).  

Este documento integra um conjunto de fichas de registo nas quais o docente 

identifica o número de cada sessão, a data e a sua duração. Posteriormente, o docente 

seleciona o/s módulo/s abordado/s na respetiva sessão, quer através do manual, bem como, 

mediante as fichas de trabalho disponíveis para cada um dos módulos do programa.  

Na parte final de cada ficha, para além da indicação de participação em atividades 

complementares que também se incluem no Programa nPEG (por exemplo, desafios mensais 

e projeto final), os participantes indicavam o grau de dificuldade na realização da sessão (para 

os próprios e para os alunos). 

Existe ainda um campo de “observações” no qual os docentes poderiam fazer os 

comentários que entendessem por conveniente. 

 

2.2.2. Questionário de atitudes e comportamentos de literacia financeira – versão alunos 

O inquérito destinado aos alunos participantes neste estudo (cf. Anexo 2) tinha duas 

tipologias, ou seja, apresentava “histórias” cujas personagens, numa das versões, eram do 

sexo masculino e na outra eram do sexo feminino (desta forma procurou-se controlar o 

“efeito de sexo” associado ao conteúdo das diversas situações apresentadas). 

O questionário é composto por duas partes. Uma primeira parte integra 6 “histórias” com 

situações relacionadas com temáticas desenvolvidas com os alunos, no âmbito da 

implementação do Programa “No Poupar Está o Ganho!”. Essas histórias assumiam muitas 

vezes uma matriz de “dilema” perante os quais a criança tinha que se posicionar.  

                                                             

4 A forma de implementação do Programa permite, por exemplo, que cada docente escolha os módulos que 

pretende implementar com os alunos, a tipologia de atividades a desenvolver, a sua frequência ou duração.   
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A segunda parte é formada por três questões e centra-se sobre os comportamentos de 

“poupança” do quotidiano das crianças. 

 

2.2.3. Questionário sobre as condições de implementação e as consequências do 

programa “no poupar está o ganho!” – versão docentes 

O questionário elaborado para os docentes (cf. Anexo 3) e utilizado neste estudo é 

composto apenas por 6 questões5. As primeiras centram-se sobre as condições de 

implementação do programa nPEG (por exemplo, o tempo mensal dedicado pelo docente ao 

projeto, a articulação com a Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, a aplicabilidade 

dos módulos). O outro conjunto de questões aborda, sobretudo, as consequências para os 

alunos da sua participação no Programa. 

De modo mais específico, eram colocadas algumas questões sobre se os alunos 

daquela turma “gostaram de participar”, “aprenderam coisas novas” e “coisas importantes” 

no programa de literacia financeira “No Poupar está o Ganho!”.  

Em termos de consequências associadas a competências académicas dos alunos, os 

docentes indicavam também, em que medida a participação dos seus alunos no Programa 

nPEG contribuiu para que eles fossem “melhores alunos a matemática”, “melhores alunos de 

uma maneira geral” e tivessem desenvolvido várias outras competências, tais como, as 

“aprendizagens escolares”, as “competências de gestão financeira”, a “capacidade de 

trabalhar em grupo”, a “relação com os colegas”, a “relação com a escola”, a “criatividade” 

e as “classificações”.  

Complementarmente, os docentes eram também questionados sobre a “identificação 

dos seus alunos com a escola e com a turma”, o “desenvolvimento global dos seus alunos” e 

a promoção de “novos processos de aprendizagem”.  

 

 

 

                                                             

5 A versão do questionário para docentes e utilizada no estudo mais alargado sobre a Medição de Impacto do 

Programa No Poupar está o Ganho!” é composta por 20 questões e aborda várias outras dimensões.   
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2.2.4. Ficha de registo das classificações a matemática  

Para proceder à recolha das classificações finais obtidas na disciplina de matemática 

por cada um dos alunos participantes, quer no ano letivo anterior, quer no ano letivo alvo do 

estudo (2018/2019) foi elaborado um documento de registo (cf. Anexo 4).  

Este instrumento permitia organizar essa informação a respeito de cada uma crianças 

e respetivas turmas envolvidas neste estudo. O seu preenchimento era diretamente feito pelo 

docente ou, quando havia a possibilidade de disponibilizar as pautas de avaliação, a 

investigadora procedia a esse registo das referidas classificações a matemática. 

 

2.3. Procedimento 

Foram tomadas todas as diligências formais para a realização do estudo com os alunos 

e respetivos docentes.  

Por um lado, contou-se com a colaboração de interlocutores dos diversos municípios 

alvo de implementação do Programa “No Poupar Está o Ganho!”, assim como, das direções 

de agrupamento e das escolas participantes no estudo. Por outro lado, os pais ou encarregados 

de educação deram o seu consentimento para a participação dos seus educandos (cf. Anexo 

5). 

Para além do documento de “consentimento informado” a que os pais tiveram acesso, 

foram prestados todos os esclarecimentos perante as dúvidas ou questões formuladas a este 

respeito. 

A própria participação dos alunos foi voluntária (mesmo que o pai ou encarregado de 

educação tivesse dado o seu consentimento) e foram garantidos os requisitos de 

confidencialidade e de anonimato dos dados obtidos.  

Em termos de procedimento de resposta ao questionário e de modo a garantir o 

emparelhamento entre pré e pós-teste, foi colocado, em cada questionário, um autocolante 

com o Código Aleatório de Participante (CAP) – a cada aluno foi atribuído um código 

aleatório, que o permitiu identificar. 

Os administradores começavam por se apresentar e fazer alguns esclarecimentos 

iniciais. Depois distribuíam os questionários e descreviam os aspetos fundamentais 
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relativamente à forma de resposta. Dada a diversidade de “estados de desenvolvimento” das 

crianças optou-se por fazer leitura em voz alta do questionário. 

Em média, o tempo de resposta ao questionário (versão alunos) foi de 30 minutos.  

No que concerne ao caderno de registo de sessões por parte dos docentes optou-se 

por entregar a cada docente, antes da implementação do programa nPEG na turma, o referido 

documento. Além disso, foram dadas explicações relativamente ao seu objetivo e modo de 

resposta. No final do ano letivo, aquando da fase do pós-teste, recolheram-se todos os 

cadernos de registo. 

Finalmente, após o término do ano letivo, foram recolhidas as Fichas de registo das 

classificações a matemática (ou o acesso às respetivas pautas). Neste caso, para se poder 

obter informação sobre a classificação final na disciplina de matemática por cada um dos 

alunos, quer no ano letivo anterior, quer no ano letivo alvo do estudo (2018/2019).  
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3. Resultados 

 

Nesta secção será feita a apresentação dos principais resultados obtidos neste estudo. 

Para estruturar a referida apresentação, cada um dos tópicos inicia-se com a questão de 

investigação à qual se procura dar resposta.  

 

3.1. Quais os temas (módulos) abordados pelos docentes na implementação do 

Programa “No Poupar está o Ganho!”? 

De acordo com os dados obtidos através dos cadernos de registo das sessões verifica-

se que todos os temas foram abordados.  

Figura 1. Módulos abordados pelos docentes no programa “no poupar está o ganho!” 
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Escala da figura: 1 = “Moderadamente”; 2 = “Bastante”; 3 = “Muito” 

Quando se compara a frequência dos módulos constata-se que o tema Despesas e 

rendimentos foi o mais utilizado. Isto mesmo pode observar-se na Figura 1 acima 

apresentada. 

Se analisarmos os recursos pedagógicos a que os docentes recorreram verifica-se que 

privilegiaram a utilização das fichas de trabalho e, como tal, dedicaram-lhes mais sessões 

(em comparação com o recurso direto ao manual).  

 

3.2. Os alunos gostaram de participar, aprenderam coisas novas e coisas 

importantes no programa de literacia financeira “No Poupar está o Ganho!”? 

Os alunos indicam que gostaram muito de participar neste programa de literacia 

financeira. De resto, de acordo com os docentes os seus alunos gostaram bastante de 

participar no programa No Poupar está o Ganho!  

 

Figura 2. Satisfação dos alunos em relação à participação no programa de literacia financeira, 

aprendizagem de coisas novas e de coisas importantes – avaliação dos alunos e dos docentes 

 

Escala da figura: 0 = “Nada”; 1 = “Muito pouco”; 2 = “Pouco”; 3 = “Moderadamente”; 4 = “Bastante”; 5 = 

“Muito”; 6 = “Muitíssimo”. 

Nota: carateres diferentes indicam diferenças significativas a p < .05. 
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Como se pode observar na Figura 2, para além de gostarem muito de participar, os 

alunos indicam que aprenderem muitas coisas novas e também aprenderem muitas coisas 

importantes. Ao considerarmos a opinião dos docentes, verifica-se que essa apreciação é 

coerente. Ou seja, eles também valoram no nível “muito” as dimensões apreciadas. 

Uma análise complementar permite-nos verificar que em relação à satisfação e às 

aprendizagens (coisas novas e coisas importantes), 96.6%, 96.7% e 97.3% dos alunos, 

respetivamente, fizeram uma apreciação positiva dessas dimensões. 

O mesmo padrão constata-se com os docentes sendo os valores até superiores, ou 

seja, 96.7, 100% e 100%, respetivamente.  

 

3.3. Em que medida a implementação do programa “No Poupar está o Ganho!” 

contribuiu para o desenvolvimento de competências de literacia financeira nas 

crianças? 

O plano de estudo utilizado nesta investigação, assente numa metodologia quasi-

experimental (com recurso a fases de Pré-teste e Pós-teste com Grupo de Controlo), permite-

nos avaliar um conjunto de impactos. Neste caso vamos centrar-nos em competências de 

literacia financeira6 desenvolvidas pelas crianças que participaram ou não participaram no 

programa “No poupar está o ganho!”  

3.3.1. A importância e os objetivos da poupança. 

A situação: O tio do João costumava dar-lhe uma prenda todos os anos, mas este ano 

decidiu depositar-lhe dinheiro numa conta do banco. Por causa disso o João ficou a saber 

que tinha uma conta poupança. 

A questão: A ideia de os pais do João terem criado uma conta poupança para ele foi 

boa ou má ideia? 

                                                             

6 Tendo em conta os objetivos específicos deste estudo vamos reportar apenas algumas das competências de 

literacia alvo de análise para este trabalho. Várias outras competências foram analisadas no âmbito do projeto 

de Medição de Impacto Social do Programa “no Poupar está o Ganho!” desenvolvido pelo SINCLab da 

FPCEUP. 
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Como seria expectável, tanto os participantes do Grupo Experimental (GE) como os 

do Grupo de Controlo (GC) consideraram que a ideia dos pais do João foi uma boa ideia.  

Porém, como se pode observar na Figura 3, no Pós-teste, as crianças do GE consideraram 

que foi significativamente melhor ideia do que as do outro grupo (Pré-Pós x CE – F(1, 898) 

= 6,83, p = .009 ;   Controlo – F(1, 346) = 11.23, p = 0.01;  Experimental – F(1, 552) = 63.26, 

p < .001). 

Esta diferença indica que o Programa terá permitido alterar a crença e atitude das 

crianças relativamente à importância da poupança.   

 

Figura 3. Comparação pré e pós-teste e entre os grupos experimental e de controlo, relativamente à 

importância de ter uma conta poupança 

 

Escala da figura: 1 = “Boa ideia”; 2 = “Muito boa ideia”; 3 = “Muitíssimo boa ideia” 

 

De resto, quando se compara o padrão de respostas das crianças entre o Pré e o Pós-

teste, no GE e no GC, esta diferença é também evidente. Ou seja, como se observa no quadro 

abaixo (Quadro 1), um número substancial das crianças do GE mudou a sua resposta inicial 

passando a considerar como ainda melhor ideia (ao contrário do que se verifica no GC). 
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Quadro 1. Distribuição do número de crianças que alteraram, positiva ou negativamente, ou 

mantiveram a sua resposta, entre as fases do Pré e do Pós-teste. 

 Valor da escala de resposta 

 Inferior Igual Superior 

Grupo Experimental 18.3% 37.4% 44.3% 

Grupo de Controlo 17.3% 52.4% 30.3% 

 

3.3.2. A importância e a segurança associada a uma conta bancária. 

A questão: A maneira mais segura de guardar o dinheiro é no banco? 

Como se pode observar na Fig. 4 na fase de pós-teste, as crianças que usufruíram do 

Programa nPEG passaram a concordar, significativamente mais, que a maneira mais segura 

de guardar o dinheiro é no banco (Pré-Pós x CE - F(1, 897) = 4.67, p = .031; Controlo - F(1, 

897) = 2.22, ns;  Experimental - F(1, 552) = 28.87, p < .001). 

 

Figura 4. Comparação pré e pós-teste e entre os grupos experimental e de controlo, relativamente à 

segurança associada a uma conta bancária 

 

Escala da figura: 1 = “Concordo”; 2 = “Concordo bastante”; 3 = “Concordo totalmente” 
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Neste caso concreto, 38.2% das crianças alteraram a sua resposta inicial revelando, 

no pós-teste, maior concordância com a questão formulada. Em comparação, no Grupo de 

Controlo, 57.5% das crianças mantiveram a resposta inicial. 

 

3.3.3. A relevância e utilidade dos empréstimos e os juros. 

A situação: Por causa de uma tempestade estragaram-se em casa do Alexandre 

alguns equipamentos, como o tablet do Alexandre, a televisão da sala e o frigorífico. Sendo 

que o Alexandre tinha no seu mealheiro 90 euros, achas uma boa ou má ideia ele: 

As questões: Dar todo o dinheiro aos pais? Emprestar todo o dinheiro aos pais e 

pedir de volta 90 euros? Emprestar todo o dinheiro aos pais e pedir de volta 100 euros? 

 

Figura 5. Comparação pré e pós-teste e entre os grupos experimental e de controlo, numa situação 

de empréstimo e juros 

 

Escala da figura: -1 = “É uma ideia má”; -2 = “É uma ideia muito má” 

 

Na resposta às questões acima enunciadas verificaram-se resultados bastantes 

interessantes. 
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Enquanto na possibilidade “dar todo o dinheiro aos pais”, ambos os grupos 

consideraram uma boa ideia nos dois momentos (Pré-Pós x CE - F (1, 899) = 1.11, ns); a 

opção de “emprestar todo o dinheiro aos pais e pedir de volta 90 euros” mereceu uma 

apreciação “neutra” ou próxima do ponto médio da escala de resposta. Ou seja, as crianças, 

uma vez que iriam receber igual quantia, consideraram que era uma ideia nem boa, nem má 

(Pré-Pós x CE - F (1, 893) = 2.31, ns). 

Por seu turno, como se constata na Fig. 5, o cenário altera-se perante a hipótese de 

“emprestar todo o dinheiro aos pais e pedir de volta 100 euros”. Aqui, apesar das crianças de 

ambos os grupos (controlo vs experimental) se posicionarem no polo negativo da escala, isto 

é, considerando esta possibilidade como uma ideia má ou muito má7, de facto, as crianças 

que participaram no programa mudaram a sua atitude.  

Na realidade, neste resultado específico, a noção de “juro” associada ao empréstimo 

e à concessão de crédito, estará associada a esta alteração por parte dos alunos participantes 

no nPeg. 

 

3.3.4. A distinção entre despesas necessárias e despesas supérfluas. 

A situação: Por causa de uma tempestade estragaram-se em casa do Alexandre 

alguns equipamentos, como o tablet do Alexandre, a televisão da sala e o frigorífico. Se o 

Alexandre der ou emprestar o seu dinheiro aos pais, em que medida concordas que eles usem 

esse dinheiro para arranjarem em primeiro lugar: 

As questões: O frigorífico? A televisão da sala? O tablet do Alexandre? 

Nesta situação verifica-se que as crianças (GE e GC, F1, 898 < 1) consideram como 

uma ideia muito boa arranjar, em primeiro lugar, o frigorífico. Segue-se, como boa ideia, 

arranjar primeiramente a televisão da sala. Também aqui, ambos os grupos de participantes 

não revelam diferenças (F1, 896 < 1). 

Contudo, perante a possibilidade de arranjar em primeiro lugar o tablet do Alexandre, 

constata-se um resultado distinto. Ou seja, como se pode observar na Fig. 6, apenas as 

crianças do Grupo Experimental passaram a considerar como uma “pior ideia” a mencionada 

                                                             
7 Naturalmente, temos de ter em linha de conta questões de desenvolvimento moral nestas crianças e o 

facto da situação criada envolver emprestar dinheiro aos pais. 
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opção (Pré- Pós x CE - F1, 892 = 3.86, p =.050; C - F1, 342 = 1.98, ns; E - F1, 550 = 2.04, 

ns).  

 

Figura 6. Comparação pré e pós-teste e entre os grupos experimental e de controlo, numa situação 

de despesas necessárias e despesas supérfluas 

 

Escala da figura: 0 = “É uma ideia nem boa, nem má”; -1 = “É uma ideia má”; -2 = “É uma ideia má” 

 

O resultado obtido sugere mais uma mudança de atitude por parte das crianças que 

participaram no nPEG, neste caso, em relação às despesas consideradas como mais 

necessárias ou mais supérfluas. E, em certa medida, tendo maior “consciência” das respostas 

mais ajustadas perante as necessidades e os desejos.  

 

3.3.5. A importância de assegurar os direitos e deveres dos consumidores.  

A situação: Em frente à escola do Manuel o senhor Joaquim tem um quiosque que 

vende guloseimas. No outro dia, o Manuel comprou um saco de rebuçados e pagou um euro. 

Contudo, ficou a achar que alguma coisa estava mal, porque tinha menos rebuçados que o 

habitual. Concordas ou discordas que o Manuel deveria: 
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As questões: Comer os rebuçados e não se importar com a sua quantidade/preço? 

Guardar os rebuçados e confirmar a sua quantidade em casa? Pedir ao senhor Joaquim que 

confirmasse no momento a quantidade de rebuçados e o seu preço? 

Perante esta situação e as possibilidades de resposta verifica-se que nas duas 

primeiras hipóteses apresentadas não existem diferenças significativas entre as crianças que 

participaram ou não no programa nPEG (Pré-Pós x CE - F 1, 897 < 1; Pré-Pós x CE - F (1, 

898) = 2.22, ns). 

Porém, quando a opção foi “Pedir ao senhor Joaquim que confirmasse no momento a 

quantidade de rebuçados e o seu preço?” os participantes do GE revelam mudanças em 

relação ao momento inicial e diferenças quanto ao grupo de controlo (Pré-Pós x CE - F1, 

897) = 7.34, p =.007; C - F 1, 344 = 1.25, ns ; E - F (1, 553) = 8.73, p =.003). 

Na Fig. 7 apresenta-se graficamente a mudança apurada nas crianças participantes no 

Programa. Com efeito, assumindo que a terceira opção é a mais adequada para garantir os 

direitos e deveres do consumidor, constata-se que os participantes desenvolveram mais esta 

competência associada à literacia financeira.  

 

Figura 7. Comparação pré e pós-teste e entre os grupos experimental e de controlo, numa situação 

de direitos e deveres do consumidor 

 

Escala da figura: 1 = “Concordo”; 2 = “Concordo bastante”; 3 = “Concordo totalmente” 
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3.4. Em que medida a implementação do programa “No Poupar está o Ganho!” 

contribuiu para o desenvolvimento de competências psicossociais e académicas nas 

crianças? 

As competências de literacia financeira evidenciadas pelas crianças participantes no 

Programa e exemplificadas no ponto anterior, sustentam que o nPEG, efetivamente, 

desenvolve as competências-alvo que o próprio programa preconiza. Dito de uma outra 

forma, a implementação do Programa “funciona”! Esta secção procura ir mais longe 

sustentando em evidência que o impacto do programa transcende as dimensões estritamente 

relacionadas com a literacia financeira.  Isto é, neste ponto pretende-se abordar o contributo 

do nPEG para o desenvolvimento de competências psicossociais e académicas nas crianças.  

 

3.4.1. Contributo do programa nPEG para o desenvolvimento global das 

crianças e promoção de competências nos domínios da criatividade, relação com os 

colegas, capacidade de trabalhar em grupo 

De acordo com os docentes das crianças que participaram no programa nPEG, a sua 

implementação no contexto escola, contribuiu para a promoção de um conjunto de 

competências específicas nos estudantes e para o seu desenvolvimento global. 

Figura 8. Contributo do nPEG para o desenvolvimento global das crianças e promoção de competências nos 

domínios da criatividade, relação com os colegas, capacidade de trabalhar em grupo

Escala da figura: 0 = “Nada”; 1 = “Muito pouco”; 2 = “Pouco”; 3 = “Moderadamente”; 4 = “Bastante”; 5 = 

“Muito”; 6 = “Muitíssimo”. 
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Como se pode observar na Fig. 8, os professores consideram que o envolvimento dos 

seus alunos no Programa de literacia financeira contribuiu bastante para o seu 

desenvolvimento global, para a sua criatividade, e para a capacidade de as crianças 

trabalharem em grupo. No caso da relação com os colegas influenciou mais do que 

moderada e positivamente essa relação.  

 

3.4.2. Contributo do programa nPEG para a identificação das crianças com a 

escola, para as suas aprendizagens, e para a melhoria das classificações escolares  

Quando se consideram nas análises a perceção dos docentes acerca do impacto no 

rendimento escolar dos alunos, nas suas aprendizagens e na sua identificação com o contexto-

escola, constatam-se resultados bastante positivos. 

Na realidade, em todas as dimensões acima apresentadas, e tal como se pode verificar 

na Fig. 9, os professores atribuem bastante impacto ao Programa nPEG. Realça-se o 

resultado do contributo para a utilização de novos processos de aprendizagem para os alunos.  

 

Figura 9. Contributo do programa nPEG para a identificação das crianças com a escola, para as 

suas aprendizagens, e para a melhoria das classificações escolares  

 

Escala da figura: 0 = “Nada”; 1 = “Muito pouco”; 2 = “Pouco”; 3 = “Moderadamente”; 4 = “Bastante”; 5 = 

“Muito”; 6 = “Muitíssimo”. 
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3.4.3. Contributo do programa nPEG para os resultados escolares na disciplina 

de matemática.  

Levando em linha de conta a relação teoricamente mais expectável entre a promoção 

de competências de literacia financeira e o desempenho escolar dos estudantes na disciplina 

de matemática analisou-se em que medida os próprios alunos e os seus docentes atribuíam 

essa influência. 

Neste caso, verifica-se que os estudantes consideram que ajudou moderadamente (M 

= 3.2; DP = 1.39), enquanto os docentes reportam que contribuiu bastante para a melhoria 

dos resultados escolares a matemática (M = 4.05, DP = 1.08). 

Uma análise mais aprofundada das efetivas classificações finais dos estudantes na 

disciplina de matemática permite concluir que, quando comparados com os resultados que 

os mesmos alunos obtiveram no ano letivo anterior à sua participação no Programa, cerca de 

1/5 dos estudantes aumentaram em pelo menos um nível a sua classificação a matemática.  

Especificamente, no 1º ciclo a melhoria cifra-se em 20.43% e no 2º ciclo atinge 

19.29% dos estudantes.   
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4. Discussão 

 

Como mencionado, pelo impacto e investimento profissional, pessoal, e mesmo 

multidisciplinar deste projeto decidiu-se dar-lhe particular relevância e desenvolver toda a 

parte empírica desta dissertação sobre essa temática. 

De acordo com a literatura existente e os documentos estratégicos, nacionais e 

internacionais, parece claro que este tema da literacia financeira e as soluções para combater 

os baixos níveis de educação financeira são cruciais nos dias de hoje. Essa priorização ganha 

ainda mais saliência face à recente crise financeira e a outros desenvolvimentos verificados. 

Na realidade, importa que os indivíduos tomem decisões fundamentadas e que sejam 

munidos dos conhecimentos necessários para uma tomada de decisão esclarecida (cf. 

Referencial de Educação Financeira. Plano Nacional de formação Financeira Todos contam). 

Neste sentido, inicialmente, debater-se-ão os tópicos definidos no âmbito do presente 

trabalho, de acordo com a seguinte ordem: (1) Satisfação dos alunos em relação ao programa; 

(2) Impacto do programa para as competências de literacia financeira; (3) Impacto do 

programa no desenvolvimento e competências escolares do aluno. 

Relativamente à (1) Satisfação dos alunos em relação ao programa, os resultados 

demonstram uma satisfação global muito positiva com o programa de literacia financeira 

nPEG, quer pelos próprios alunos, quer de acordo com os docentes. Estes resultados 

acompanham a apreciação dos alunos relativamente à aprendizagem de coisas novas e 

importantes, verificando-se a coerência de resultados entre alunos e docentes, fazendo estes 

uma avaliação positiva dessas dimensões. 

A diversidade de competências, situações novas proporcionadas pelo programa de 

literacia financeira “no poupar está o ganho!” permitiu o desenvolvimento e aquisição de 

conhecimentos e práticas nas crianças, as quais, posteriormente se manifestariam relevantes 

para as transformações ao nível das atitudes e outras dimensões psicossociais (atitudes, 

expetativas, emoções, relações familiares e societais). 

Relativamente ao (2) Impacto do programa para as competências de literacia 

financeira, a comparação do padrão de respostas das crianças entre o pré e o pós-teste no 

grupo experimental (GE) e no grupo de controlo (GC), diz-nos que as diferenças são 

significativas. Por exemplo, o programa terá permitido alterar a crença e atitude das crianças 

relativamente à importância da poupança, à relevância e segurança associada a uma conta 
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bancária, ou quanto à importância e utilidade dos empréstimos e os juros. De resto, a noção 

de “juro” associado ao “empréstimo” e à concessão de crédito, estará associada a esta 

alteração por parte dos alunos participantes no nPEG, legitimando as metodologias utilizadas 

através desta evidência empírica e demonstrada pela aplicação de conhecimentos 

transmitidos pelo programa. 

Analogamente, na distinção entre despesas necessárias e despesas supérfluas, o 

resultado obtido mais uma vez vai de encontro ao expectável, observando-se uma mudança 

de atitude por parte das crianças que participaram no nPEG. Sendo que questões de 

desenvolvimento moral na idade das crianças participantes são também preponderantes na 

tomada de decisão, o facto é que os alunos participantes no nPEG foram capazes de 

compreender e tomar decisões mais adequadas quando confrontados com um dilema no 

âmbito da gestão quotidiana dos recursos financeiros. 

Em síntese, os resultados obtidos no processo de MIS permitem concluir que o 

programa “No poupar está o ganho” tem um impacto social positivo, tanto na aquisição de 

competências de literacia financeira, como nas atitudes, expetativas ou emoções associadas 

à “gestão do dinheiro” nas situações e relações do quotidiano. 

No que toca ao (3) Impacto do programa no desenvolvimento e competências 

escolares do aluno, de acordo com os docentes das crianças que participaram no programa 

nPEG, a sua implementação no contexto escola contribuiu para a promoção de um conjunto 

de competências especificas nos estudantes, verificando-se valores mais expressivos no que 

diz respeito ao desenvolvimento global e a capacidade de trabalhar em grupo. No mesmo 

sentido, quando avaliamos o contributo do nPEG para a identificação das crianças com a 

escola, para as suas aprendizagens, e para a melhoria das classificações escolares, o impacto 

é também evidente. 

Aliás, é precisamente neste nível de análise que fica ainda mais claro o impacto social 

deste programa, permitindo gerar valor e mudança social através de modificações positivas 

nas crenças e atitudes; na melhoria das classificações a matemática; no reforço de ações cujos 

objetivos se inscrevem na melhoria das aprendizagens de forma diversificada, transversal e 

transdisciplinar de uma Educação para a Cidadania. 

Pretende-se, agora, e de forma mais distanciada, uma reflexão acerca do programa 

nPEG, atendendo às prioridades definidas à época, em matéria de educação pela Fundação 

Dr. António Cupertino Miranda (FACM).  
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Nesta reflexão mais “pessoal” irei centrar-me em duas linhas orientadoras: (1) 

Implementação do programa nPEG: implicações e limitações; (2) a importância do projeto 

enquanto estratégia de Inovação Social. 

No que concerne ao tópico Implementação do programa nPEG: implicações e 

limitações, começa-se por sublinhar que a implementação deste programa no contexto escola, 

potenciou o desenvolvimento de um conjunto de competências nas equipas de docentes 

responsáveis pela concretização do programa nas escolas. De modo mais específico, a FACM 

providenciou oportunidades formativas, acompanhou o processo de execução dando apoio 

aos docentes, disponibilizou a professores/as e alunos/as recursos pedagógicos de apoio à 

implementação do programa. 

Na realidade, é notável o trabalho realizado pela FACM no que diz respeito a toda a 

capacitação que desenvolveu junto dos/as professores/as, uma vez que é um fator 

determinante para que as crianças e jovens assumam comportamentos financeiros mais 

responsáveis no futuro. Nesse sentido, disponibilizando conteúdos “credíveis”, 

desenvolvimentalmente adequados, adaptáveis a diferentes comunidades escolares e 

assumindo que a educação financeira deve ser desenvolvida de forma tão precoce quanto 

possível (daí o investimento no 1º ciclo do ensino básico e mesmo no pré-escolar) e num 

ambiente propício às aprendizagens, como é a escola. 

Por outro lado, constata-se a dificuldade na disseminação do programa nPEG (ou 

similar) em todas as escolas e no currículo, apesar da sua obrigatoriedade. Com efeito, é 

fundamental que os decisores consigam alocar os recursos necessários para sustentar as 

tomadas de decisão relativamente à introdução da Educação Financeira nos planos 

curriculares. Ora, parece existir muita incoerência entre estes princípios. Se por um lado se 

defende que a educação deve configurar-se em sistemas educativos mais flexíveis que 

respondam às diversas e muitas vezes complexas necessidades individuais dos/as alunos/as 

e das suas famílias, maximizando o impacto da inclusão, por outro lado, não se criam as 

condições mais básicas, como garantir que todos/as os/as professores/as tenham acesso a 

estes conteúdos e estruturas de apoio. 

Esta dificuldade acentuou-se pelos constrangimentos da implementação do programa 

nPEG nas escolas (durante o 2º período letivo) devido à atual situação de pandemia por 

COVID – 19.  Para além das caraterísticas logísticas de currículo que não estavam, aquando 

do lançamento do programa adaptadas a tal desafio, também as variáveis de processo 
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dificultaram a implementação do nPEG. De facto, por um lado, evidenciou-se a falta de 

espaço no currículo das escolas para que a Educação Financeira (EF) fosse lecionada (apesar 

da atitude positiva global dos docentes face ao programa); por outro lado, comprovou-se a 

desigualdade no acesso às tecnologias digitais, as quais, agravam as desigualdades no acesso 

ao ensino perante esta situação pandemia. 

Além do mais, o cumprimento das metas curriculares (independentemente do ano e 

do ciclo de estudos) exige um maior esforço, motivação e compromisso de todos/as: 

alunos/as, famílias, docentes, escolas e comunidade educativa.  

Contudo, foi precisamente esse envolvimento conjunto, incluindo a própria FACM e 

os interlocutores no território, que permitiu que no final deste ano letivo, uma maior 

adequação do projeto à via digital possibilitasse manter a partilha da excelência dos trabalhos 

realizados, aquando das Olimpíadas digitais do nPEG. 

Este ponto de reflexão é conexo à importância do projeto enquanto estratégia de 

Inovação Social. A educação financeira sendo reconhecida pelo Governo Português como 

uma prioridade no ano letivo 2018/2019 e passando esta a ser obrigatória em termos 

curriculares em dois dos três ciclos de ensino básico, veio acrescentar ao sistema educativo 

um marco de inovação, e o necessário enquadramento legal para que a mudança social 

aconteça. 

A Medição de Impacto Social do programa nPEG e o indispensável processo de 

monitorização da sua implementação no terreno, permitiu-me atestar a matriz de Inovação 

Social do nPEG. Com efeito, o programa assumiu e concretizou uma orientação estratégica 

que pretendia colmatar a necessidade de criar recursos que permitissem diversificar a oferta 

educativa com metodologias inovadoras, lúdico-pedagógicas, que favorecessem a 

aprendizagem dos conteúdos essenciais do currículo nacional. Um bom exemplo disto 

mesmo é o conjunto de recursos digitais disponível através de uma plataforma. Nesta, os 

docentes usufruem, designadamente, de conteúdos temáticos, planos de aulas, fichas de 

exercícios, desafios mensais, ou vídeos temáticos, para proporcionarem formas variadas e 

apelativas de ensino. 

A FACM demonstra através do nPEG que é possível desenvolver respostas eficazes 

que se articulam com os currículos para permitir às crianças e jovens a aquisição de 

conhecimentos e competências fundamentais para a crescente complexidade nas tomadas de 

decisão quotidianas e que requerem literacia financeira. Por exemplo, o desenvolvimento de 
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hábitos de poupança, a promoção do consumo responsável e principalmente a promoção de 

uma relação saudável com dinheiro, sabendo gerir o aspeto emocional das opções, além de 

gerar um efeito multiplicador de informação e de formação junto das famílias.  

O envolvimento neste projeto permitiu-me corroborar o impacto positivo de projetos 

sustentados em Inovação Social, através do desenvolvimento dos mesmos em diferentes 

contextos (na escola, em contexto familiar e online), pela sua eficácia na alteração de atitudes 

e comportamentos, e no aprofundamento da relação com as escolas, cujo objetivo último 

passa a ser a criação de “territórios de educação financeira”. 

Na realidade, o cunho de Inovação Social do programa nPEG não se esgota na 

qualidade dos conteúdos programáticos e é particularmente evidente na forma de 

implementação e disseminação do nPEG pelo território educativo. Ou seja, a Fundação Dr. 

António Cupertino de Miranda consegue envolver, em cada ano letivo, parceiros 

institucionais que credibilizam e atestam a qualidade impar da sua ação inovadora. Pela sua 

conexão com a temática da literacia financeira, parceiros como o Banco de Portugal, o 

Instituto de Seguros de Portugal, o Ministério da Educação, a Universidade do Porto e os 

Municípios têm marcado sempre a sua presença. 

No caso concreto dos municípios, seja de forma direta, seja agregado em estruturas 

intermunicipais (tais como a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, a Comunidade 

Intermunicipal do Ave, a Comunidade Intermunicipal do Cávado, ou a Área Metropolitana 

do Porto), a FACM tem conseguido contar com o seu envolvimento e suporte na 

implementação do programa nos mais diversos territórios do Norte de Portugal. A inovação 

materializa-se também nas formas de inclusão (individual e coletiva) e de coesão territorial.  

Outra marca distintiva de inovação passa pelos momentos de divulgação do 

programa. Para além do enquadramento institucional já referido e da participação das 

estruturas de poder local, regional e nacional (incluindo, por exemplo, a Presidência da 

Republica), o “palco” é dado às escolas, aos docentes, às crianças e jovens, permitindo-lhe 

demonstrar e partilhar as suas próprias experiências na concretização do nPEG. 

Finalmente, é de sublinhar a forma inovadora como a FACM privilegia a avaliação 

externa e independente, e neste caso, a Medição de Impacto Social do Programa “No poupar 

está o ganho!” através do SINCLab da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 

da Universidade do Porto (FPCEUP). Com efeito, inovar é “fazer diferente”, e se possível, 
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“é fazer melhor” (…), e só se revela se se está na trajetória adequada, quais os pontos fortes 

e quais os aspetos a melhorar, se a avaliação for parte integrante do próprio programa.  
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5. Conclusão 

Quando tomei a decisão de realizar o projeto de Mestrado Integrado em Psicologia 

para titulares de Licenciatura em Psicologia, tive por base o entendimento de que este projeto 

contribuiria para um momento de reflexão e reformulação de um percurso profissional de 12 

anos que reunia inúmeros desafios, incertezas, alegrias e alguns percalços pelo caminho, mas  

apesar do processo de introspeção a que me destinei, reuniria contributos indispensáveis para 

encontrar o melhor rumo em cada momento da caminhada. 

Procurou-se aqui, tanto quanto possível, registar no papel todas as experiências 

relevantes deste processo de “metamorfose” identitária, de matriz profissional, mas com 

impacto a nível pessoal.  

 

Os primeiros passos… 

Dei os meus primeiros passos profissionais junto da Educação, totalmente 

inexperiente na área e num território desconhecido, mas que exigia de mim uma constante 

mudança de perspetiva e despertava a capacidade de me reinventar. 

O facto de decidir e executar por “conta própria” permitiu desenvolver uma 

progressiva autoperceção de autonomia e competência. Simultaneamente, alicerçava a minha 

atividade enquanto animadora sociocultural, possibilitando-me fazer escolhas, ter controlo 

sobre as minhas ações e desenvolver um senso de confiança junto de interlocutores-chave, 

na medida em que conseguia ter impacto positivo no contexto educativo e promovia a 

“participação de todos”. 

Nesta etapa, percebi a minha motivação e preocupação com e para as causas sociais. 

A Psicologia Clínica não se esgota nas funções e circunstâncias que tradicionalmente lhe são 

atribuídas. Na realidade, o facto de não a confinar permitiu-me, enquanto técnica 

especializada no âmbito da educação, encontrar um espaço abrangente de atuação e 

desenvolver um trabalho pautado pela inclusão. 

Esta primeira experiência conduziu-me também ao desenvolvimento de novas 

competências socioemocionais e multidisciplinares que possibilitaram uma interação de 

proximidade, quer com as crianças (designadamente de forma lúdico pedagógica), mas 

também com as famílias e os docentes.  
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No segundo momento da minha experiência no Agrupamento de Escolas, volto a ser 

desafiada a assumir nova função, a adaptar-me a diferentes cenários e situações, a redefinir 

o meu próprio papel enquanto agente de transformação em diferentes contextos ecológicos. 

Agrego assim ao meu percurso uma das experiências mais enriquecedoras até à data– 

o contacto com pessoas ditas de uma “comunidade minoritária” – a população pertencente 

ao grupo sociocultural ciganos. Esta experiência ativou em mim “a agilidade do aprendiz”. 

Por um lado, fomentando a motivação e a curiosidade para aprender a lidar com esta 

população, desenvolvendo soluções criativas e estratégias adaptadas à sua cultura; por outro, 

permitiu-me ultrapassar alguns preconceitos e medos associados a um contacto de 

proximidade com este público alvo. 

Com efeito, acredito que a aprendizagem ao longo da vida abrange todos os espaços 

e tempos de vida do ser humano, decorrendo para além dos espaços formais, também em 

espaços ditos não-formais e informais. 

 

…Adolescer…O que sou?... O que quero ser?... 

Com o trabalho desenvolvido e as competências profissionais e pessoais que fui 

adquirindo, germina a necessidade de fazer diferente e assumir novos riscos. 

Na comunidade cigana com que trabalhava em âmbito escolar e experienciando “na 

pele” que a população era discriminada, senti a premência de promover um trabalho de 

valorização/inclusão da cultura cigana naquele território. Foi surpreendente e estimulante a 

forma como se conseguiu congregar diversos esforços com diferentes parceiros, quer da 

autarquia, quer das escolas, quer das instituições de saúde, e mesmo da comunidade local.  

Esta fase marca um novo período de transição pois assumia, cada vez mais, uma 

atitude crítica sobre a minha própria função na escola e procurava descortinar a minha 

“verdadeira” identidade profissional.  

A tomada de consciência das virtudes e do impacto positivo do meu desempenho, 

mas também das fragilidades, dos “vícios” e das rotinas que estava a acomodar… provocou 

uma revolução interna, uma crise de identidade profissional que me incitou a fazer escolhas, 

a repensar e a delinear outras metas para a minha trajetória de vida em contexto laboral.   

Nesta etapa, sou integrada no Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) da escola. 

Devido às dificuldades que os agentes educativos demonstravam em trabalhar de forma 
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articulada com a equipa de psicólogos e outros profissionais, surgiu a oportunidade de 

colaborar com peritos externos. Este trabalho veio promover a melhoria das metodologias de 

implementação e de avaliação das estratégias utilizadas, facilitando a colaboração dos 

docentes, fomentando o seu interesse e compromisso com o SPO.  

Ao longo deste período procurei manter-me recetiva à mudança (mesmo em cenários 

particularmente disruptivos), e tentei decifrar os momentos de transformação que 

considerava sistémicos. De facto, incentivada por um contexto a mudar e pela necessidade 

de explorar novas competências, priorizando a independência e o meu desenvolvimento 

profissional, decidi terminar o trabalho que implementava na escola e encerrar este capítulo.  

Assim, ao fim de dez anos ligada à educação e ao contexto-escola, decido mudar de 

rumo, abraçando uma nova oportunidade profissional.  

 

…A estrutura profissional de uma jovem adulta… 

A escolha de transitar de uma carreira no ensino obrigatório para uma incursão na 

investigação, teve como motivação pessoal a busca contínua por novas aprendizagens e o 

desenvolver de um percurso individual sustentado em práticas empiricamente balizadas. 

Acima de tudo, procurava um contexto desafiante, exigente, cientificamente sustentado, 

impactante e que ampliasse o meu campo de atuação na Psicologia.  

Com este enquadramento surge, assim, o trabalho no SINCLab da FPCEUP.  

Este período de dois anos, integrando esta equipa de investigação, traduz-se em 

múltiplas experiências, na diversidade de contextos de atuação, na pluralidade de 

interlocutores, em novas aprendizagens, em trabalhos com impacto nas políticas e nas 

práticas… Na realidade, a psicologia aplicada que aqui se preconiza procura materializar a 

missão da Universidade na sua interface com a Comunidade.    

Neste contexto, nomeadamente nos domínios da ação social e da educação, tive o 

privilégio de participar em diversos projetos. Por exemplo, projetos associados ao Plano 

Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE), em vários municípios da 

Área Metropolitana do Porto e com a própria AMP;  Fundação de Serralves no âmbito de 

projetos educativos; a Fundação Dr. António Cupertino de Miranda no projeto nPEG (como 

ficou patente na parte empírica desta dissertação); projetos de inclusão e coesão social, como 

o Inquérito de Larga Escala para realização do Perfil da Realidade Social da População 
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Sénior do Porto, e por fim, o Plano de Desenvolvimento Social onde participei no diagnóstico 

macrossocial às respostas sociais existentes no município do Porto. 

Estas experiências permitiram-me melhorar (ainda mais) as minhas competências 

socioemocionais, a capacidade de trabalhar em equipa, a eficácia na resolução de problemas, 

o envolvimento de interlocutores nucleares, a capacidade de adaptação a diversos públicos e 

contextos, mas sobretudo desenvolver um conjunto de competências técnicas inerentes aos 

trabalhos de investigação aplicada. Em especial, repensando no valor acrescentado pela 

Medição de Impacto Social (MIS) do projeto nPEG, sublinho as aprendizagens efetuadas 

sobre a identificação de indicadores relevantes de impacto, a utilidade e eficácia dos 

dispositivos de monitorização, as metodologias empregues na avaliação de impacto social e 

as possibilidades de divulgação desses resultados.  

  

Refletindo sobre os pontos comuns da minha identidade profissional ao longo de toda 

esta trajetória de vida existe alguns que favoreceram o próprio processo desenvolvimental e 

asseguram uma linha de continuidade entre etapas diversas e diferenciadoras. Em primeiro 

lugar, saliento a relativa facilidade de criação de laços e conexões com as pessoas e que 

permitiram desenvolver o meu trabalho de forma colaborativa e profícua nos diferentes 

contextos onde tenho exercido a minha atividade profissional. Depois, destaco a autonomia 

e o desejo de adquirir novas competências que permitissem sustentar e melhorar a prática e 

evoluir profissionalmente. Acrescentaria ainda a lealdade que sempre retribuí em quem 

confiou em mim e no meu trabalho, concedendo-me a oportunidade de progredir e de 

experienciar outras vivências, bem como a capacidade de partilha. Por fim, sublinho a 

procura constante da integridade e de uma prática norteada pelos princípios éticos. 

Por fim, resta-me descrever a dificuldade que senti em refletir sobre estes 12 anos de 

experiências distintas no âmbito profissional. Complementarmente com todos os processos 

de desenvolvimento pessoal, foram sem dúvida anos de muitos desafios, de alguns 

retrocessos, e de várias conquistas. Fases sucessivas de introspeção e de ação, que me fizeram 

“cair e erguer” novamente, quase sempre mais confiante e segura, e que culminam nesta etapa 

de melhor conhecimento da identidade profissional. 

Esta fase tão significativa em que me encontro (bem como todas as outras que me 

fizeram chegar até aqui), faz-me acreditar que continuo a contribuir para o mundo de forma 

positiva, ativa e produtiva, pessoal e profissionalmente. Cresci fazendo os outros crescer. 
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Sinto que a minha vida pessoal e profissional tem hoje mais sentido, não tanto pelo que por 

ela fiz, mas sobretudo pelo que, fazendo aos outros, eles sem o saberem, por ela fizeram. 

De resto, como dizia Thoreau (1999): “Pelo menos consegui aprender isto com a 

experiência: se uma pessoa prosseguir com confiança na direção dos seus sonhos e se esforçar 

por viver a vida que sonhou, deparar-se-á com êxitos inesperados em momentos comuns”. 

Conclui-se assim esta dissertação, fechando um capítulo muito importante da minha 

vida pessoal e profissional, contribuindo de forma indelével para uma melhor definição da 

minha identidade.  
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Anexo 1 

 

Caderno de registo de sessões do programa “no poupar está o ganho!” 

– versão docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

IMPACTO SOCIAL 
No poupar está o ganho! 

	FICHA DE MONITORIZAÇÃO DE DOCENTES 
REGISTO DE SESSÕES DO PROGRAMA “NO POUPAR ESTÁ O GANHO!” 	

	
Fundação
Dr António
Cupertino
de Miranda

Educação Financeira

	

	Escola: Turma: 



N.º da Sessão1: Data: Duração (em minutos): 

Plano de Sessão 

(Indique quais o/s módulo/s abordado/s nesta sessão através do manual e/ou fichas de trabalho; coloque uma cruz na/s opção/ões que se 
aplica/m) 

Módulos Manual Fichas de Trabalho

1.1 Necessidades e desejos 

1.2 Despesas e rendimentos 

1.3 Risco e incerteza no plano financeiro 

2.1 Meios de pagamento 

2.2 Contas bancárias 

2.3 Empréstimos 

2.4 Sistema financeiro 

2.5 Seguros 

3.1 Poupança 

4. Ética nas questões financeiras 

5. Direitos e deveres 

Desafio Mensal (indique se realizou algum desafio mensal) Sim                     Qual? ____________   

Outras Atividades (indique se foram realizadas outras atividades)  Não 

Projeto Final (indique se trabalhou o projeto final)    Não 

Qual o grau de dificuldade da sessão? (coloque uma cruz na opção que se aplica)  

Extremamente 
difícil 

Muito difícil Difícil Nem difícil 

nem  fácil 
Fácil Muito fácil Extremamente  

fácil 

Qual o grau de dificuldade que os alunos apresentaram? (coloque uma cruz na opção que se aplica, considerando para o 

efeito a dificuldade que os seus alunos apresentam habitualmente)  

Muitíssimo mais 
difícil do que o 

habitual 

Muito mais difícil 
do que o habitual 

Mais difícil do que o 
habitual 

Nem mais fácil, 
nem mais difícil do 

que o habitual 

Mais fácil do que o 
habitual 

Muito mais fácil do 
que o habitual 

Muitíssimo mais 
fácil do que o 

habitual 

Observações: 

																																								 																			
1 Considere sessão o momento de trabalho que tem com os alunos, independentemente do seu tempo de duração e data. Ex. Se trabalhar o tema 
“necessidades e desejos” uma hora de manhã e meia hora da parte da tarde do mesmo dia, considere duas sessões diferentes. 

  

Não

Sim

Sim



N.º da Sessão1: Data: Duração (em minutos): 

Plano de Sessão 

(Indique quais o/s módulo/s abordado/s nesta sessão através do manual e/ou fichas de trabalho; coloque uma cruz na/s opção/ões que se 
aplica/m) 

Módulos Manual Fichas de Trabalho

1.1 Necessidades e desejos 

1.2 Despesas e rendimentos 

1.3 Risco e incerteza no plano financeiro 

2.1 Meios de pagamento 

2.2 Contas bancárias 

2.3 Empréstimos 

2.4 Sistema financeiro 

2.5 Seguros 

3.1 Poupança 

4. Ética nas questões financeiras 

5. Direitos e deveres 

Desafio Mensal (indique se realizou algum desafio mensal) Sim                     Qual? ____________   

Outras Atividades (indique se foram realizadas outras atividades)  Não 

Projeto Final (indique se trabalhou o projeto final)    Não 

Qual o grau de dificuldade da sessão? (coloque uma cruz na opção que se aplica)  

Extremamente 
difícil 

Muito difícil Difícil Nem difícil 

nem  fácil 
Fácil Muito fácil Extremamente  

fácil 

Qual o grau de dificuldade que os alunos apresentaram? (coloque uma cruz na opção que se aplica, considerando para o 

efeito a dificuldade que os seus alunos apresentam habitualmente)  

Muitíssimo mais 
difícil do que o 

habitual 

Muito mais difícil 
do que o habitual 

Mais difícil do que o 
habitual 

Nem mais fácil, 
nem mais difícil do 

que o habitual 

Mais fácil do que o 
habitual 

Muito mais fácil do 
que o habitual 

Muitíssimo mais 
fácil do que o 

habitual 

Observações: 

																																								 																			
1 Considere sessão o momento de trabalho que tem com os alunos, independentemente do seu tempo de duração e data. Ex. Se trabalhar o tema 
“necessidades e desejos” uma hora de manhã e meia hora da parte da tarde do mesmo dia, considere duas sessões diferentes. 

  

Não

Sim

Sim



N.º da Sessão1: Data: Duração (em minutos): 

Plano de Sessão 

(Indique quais o/s módulo/s abordado/s nesta sessão através do manual e/ou fichas de trabalho; coloque uma cruz na/s opção/ões que se 
aplica/m) 

Módulos Manual Fichas de Trabalho

1.1 Necessidades e desejos 

1.2 Despesas e rendimentos 

1.3 Risco e incerteza no plano financeiro 

2.1 Meios de pagamento 

2.2 Contas bancárias 

2.3 Empréstimos 

2.4 Sistema financeiro 

2.5 Seguros 

3.1 Poupança 

4. Ética nas questões financeiras 

5. Direitos e deveres 

Desafio Mensal (indique se realizou algum desafio mensal) Sim                     Qual? ____________   

Outras Atividades (indique se foram realizadas outras atividades)  Não 

Projeto Final (indique se trabalhou o projeto final)    Não 

Qual o grau de dificuldade da sessão? (coloque uma cruz na opção que se aplica)  

Extremamente 
difícil 

Muito difícil Difícil Nem difícil 

nem  fácil 
Fácil Muito fácil Extremamente  

fácil 

Qual o grau de dificuldade que os alunos apresentaram? (coloque uma cruz na opção que se aplica, considerando para o 

efeito a dificuldade que os seus alunos apresentam habitualmente)  

Muitíssimo mais 
difícil do que o 

habitual 

Muito mais difícil 
do que o habitual 

Mais difícil do que o 
habitual 

Nem mais fácil, 
nem mais difícil do 

que o habitual 

Mais fácil do que o 
habitual 

Muito mais fácil do 
que o habitual 

Muitíssimo mais 
fácil do que o 

habitual 

Observações: 

																																								 																			
1 Considere sessão o momento de trabalho que tem com os alunos, independentemente do seu tempo de duração e data. Ex. Se trabalhar o tema 
“necessidades e desejos” uma hora de manhã e meia hora da parte da tarde do mesmo dia, considere duas sessões diferentes. 

  

Não

Sim

Sim



N.º da Sessão1: Data: Duração (em minutos): 

Plano de Sessão 

(Indique quais o/s módulo/s abordado/s nesta sessão através do manual e/ou fichas de trabalho; coloque uma cruz na/s opção/ões que se 
aplica/m) 

Módulos Manual Fichas de Trabalho

1.1 Necessidades e desejos 

1.2 Despesas e rendimentos 

1.3 Risco e incerteza no plano financeiro 

2.1 Meios de pagamento 

2.2 Contas bancárias 

2.3 Empréstimos 

2.4 Sistema financeiro 

2.5 Seguros 

3.1 Poupança 

4. Ética nas questões financeiras 

5. Direitos e deveres 

Desafio Mensal (indique se realizou algum desafio mensal) Sim                     Qual? ____________   

Outras Atividades (indique se foram realizadas outras atividades)  Não 

Projeto Final (indique se trabalhou o projeto final)    Não 

Qual o grau de dificuldade da sessão? (coloque uma cruz na opção que se aplica)  

Extremamente 
difícil 

Muito difícil Difícil Nem difícil 

nem  fácil 
Fácil Muito fácil Extremamente  

fácil 

Qual o grau de dificuldade que os alunos apresentaram? (coloque uma cruz na opção que se aplica, considerando para o 

efeito a dificuldade que os seus alunos apresentam habitualmente)  

Muitíssimo mais 
difícil do que o 

habitual 

Muito mais difícil 
do que o habitual 

Mais difícil do que o 
habitual 

Nem mais fácil, 
nem mais difícil do 

que o habitual 

Mais fácil do que o 
habitual 

Muito mais fácil do 
que o habitual 

Muitíssimo mais 
fácil do que o 

habitual 

Observações: 

																																								 																			
1 Considere sessão o momento de trabalho que tem com os alunos, independentemente do seu tempo de duração e data. Ex. Se trabalhar o tema 
“necessidades e desejos” uma hora de manhã e meia hora da parte da tarde do mesmo dia, considere duas sessões diferentes. 

  

Não

Sim

Sim



N.º da Sessão1: Data: Duração (em minutos): 

Plano de Sessão 

(Indique quais o/s módulo/s abordado/s nesta sessão através do manual e/ou fichas de trabalho; coloque uma cruz na/s opção/ões que se 
aplica/m) 

Módulos Manual Fichas de Trabalho

1.1 Necessidades e desejos 

1.2 Despesas e rendimentos 

1.3 Risco e incerteza no plano financeiro 

2.1 Meios de pagamento 

2.2 Contas bancárias 

2.3 Empréstimos 

2.4 Sistema financeiro 

2.5 Seguros 

3.1 Poupança 

4. Ética nas questões financeiras 

5. Direitos e deveres 

Desafio Mensal (indique se realizou algum desafio mensal) Sim                     Qual? ____________   

Outras Atividades (indique se foram realizadas outras atividades)  Não 

Projeto Final (indique se trabalhou o projeto final)    Não 

Qual o grau de dificuldade da sessão? (coloque uma cruz na opção que se aplica)  

Extremamente 
difícil 

Muito difícil Difícil Nem difícil 

nem  fácil 
Fácil Muito fácil Extremamente  

fácil 

Qual o grau de dificuldade que os alunos apresentaram? (coloque uma cruz na opção que se aplica, considerando para o 

efeito a dificuldade que os seus alunos apresentam habitualmente)  

Muitíssimo mais 
difícil do que o 

habitual 

Muito mais difícil 
do que o habitual 

Mais difícil do que o 
habitual 

Nem mais fácil, 
nem mais difícil do 

que o habitual 

Mais fácil do que o 
habitual 

Muito mais fácil do 
que o habitual 

Muitíssimo mais 
fácil do que o 

habitual 

Observações: 

																																								 																			
1 Considere sessão o momento de trabalho que tem com os alunos, independentemente do seu tempo de duração e data. Ex. Se trabalhar o tema 
“necessidades e desejos” uma hora de manhã e meia hora da parte da tarde do mesmo dia, considere duas sessões diferentes. 

  

Não

Sim

Sim



N.º da Sessão1: Data: Duração (em minutos): 

Plano de Sessão 

(Indique quais o/s módulo/s abordado/s nesta sessão através do manual e/ou fichas de trabalho; coloque uma cruz na/s opção/ões que se 
aplica/m) 

Módulos Manual Fichas de Trabalho

1.1 Necessidades e desejos 

1.2 Despesas e rendimentos 

1.3 Risco e incerteza no plano financeiro 

2.1 Meios de pagamento 

2.2 Contas bancárias 

2.3 Empréstimos 

2.4 Sistema financeiro 

2.5 Seguros 

3.1 Poupança 

4. Ética nas questões financeiras 

5. Direitos e deveres 

Desafio Mensal (indique se realizou algum desafio mensal) Sim                     Qual? ____________   

Outras Atividades (indique se foram realizadas outras atividades)  Não 

Projeto Final (indique se trabalhou o projeto final)    Não 

Qual o grau de dificuldade da sessão? (coloque uma cruz na opção que se aplica)  

Extremamente 
difícil 

Muito difícil Difícil Nem difícil 

nem  fácil 
Fácil Muito fácil Extremamente  

fácil 

Qual o grau de dificuldade que os alunos apresentaram? (coloque uma cruz na opção que se aplica, considerando para o 

efeito a dificuldade que os seus alunos apresentam habitualmente)  

Muitíssimo mais 
difícil do que o 

habitual 

Muito mais difícil 
do que o habitual 

Mais difícil do que o 
habitual 

Nem mais fácil, 
nem mais difícil do 

que o habitual 

Mais fácil do que o 
habitual 

Muito mais fácil do 
que o habitual 

Muitíssimo mais 
fácil do que o 

habitual 

Observações: 

																																								 																			
1 Considere sessão o momento de trabalho que tem com os alunos, independentemente do seu tempo de duração e data. Ex. Se trabalhar o tema 
“necessidades e desejos” uma hora de manhã e meia hora da parte da tarde do mesmo dia, considere duas sessões diferentes. 

  

Não

Sim

Sim



N.º da Sessão1: Data: Duração (em minutos): 

Plano de Sessão 

(Indique quais o/s módulo/s abordado/s nesta sessão através do manual e/ou fichas de trabalho; coloque uma cruz na/s opção/ões que se 
aplica/m) 

Módulos Manual Fichas de Trabalho

1.1 Necessidades e desejos 

1.2 Despesas e rendimentos 

1.3 Risco e incerteza no plano financeiro 

2.1 Meios de pagamento 

2.2 Contas bancárias 

2.3 Empréstimos 

2.4 Sistema financeiro 

2.5 Seguros 

3.1 Poupança 

4. Ética nas questões financeiras 

5. Direitos e deveres 

Desafio Mensal (indique se realizou algum desafio mensal) Sim                     Qual? ____________   

Outras Atividades (indique se foram realizadas outras atividades)  Não 

Projeto Final (indique se trabalhou o projeto final)    Não 

Qual o grau de dificuldade da sessão? (coloque uma cruz na opção que se aplica)  

Extremamente 
difícil 

Muito difícil Difícil Nem difícil 

nem  fácil 
Fácil Muito fácil Extremamente  

fácil 

Qual o grau de dificuldade que os alunos apresentaram? (coloque uma cruz na opção que se aplica, considerando para o 

efeito a dificuldade que os seus alunos apresentam habitualmente)  

Muitíssimo mais 
difícil do que o 

habitual 

Muito mais difícil 
do que o habitual 

Mais difícil do que o 
habitual 

Nem mais fácil, 
nem mais difícil do 

que o habitual 

Mais fácil do que o 
habitual 

Muito mais fácil do 
que o habitual 

Muitíssimo mais 
fácil do que o 

habitual 

Observações: 

																																								 																			
1 Considere sessão o momento de trabalho que tem com os alunos, independentemente do seu tempo de duração e data. Ex. Se trabalhar o tema 
“necessidades e desejos” uma hora de manhã e meia hora da parte da tarde do mesmo dia, considere duas sessões diferentes. 

  

Não

Sim

Sim



N.º da Sessão1: Data: Duração (em minutos): 

Plano de Sessão 

(Indique quais o/s módulo/s abordado/s nesta sessão através do manual e/ou fichas de trabalho; coloque uma cruz na/s opção/ões que se 
aplica/m) 

Módulos Manual Fichas de Trabalho

1.1 Necessidades e desejos 

1.2 Despesas e rendimentos 

1.3 Risco e incerteza no plano financeiro 

2.1 Meios de pagamento 

2.2 Contas bancárias 

2.3 Empréstimos 

2.4 Sistema financeiro 

2.5 Seguros 

3.1 Poupança 

4. Ética nas questões financeiras 

5. Direitos e deveres 

Desafio Mensal (indique se realizou algum desafio mensal) Sim                     Qual? ____________   

Outras Atividades (indique se foram realizadas outras atividades)  Não 

Projeto Final (indique se trabalhou o projeto final)    Não 

Qual o grau de dificuldade da sessão? (coloque uma cruz na opção que se aplica)  

Extremamente 
difícil 

Muito difícil Difícil Nem difícil 

nem  fácil 
Fácil Muito fácil Extremamente  

fácil 

Qual o grau de dificuldade que os alunos apresentaram? (coloque uma cruz na opção que se aplica, considerando para o 

efeito a dificuldade que os seus alunos apresentam habitualmente)  

Muitíssimo mais 
difícil do que o 

habitual 

Muito mais difícil 
do que o habitual 

Mais difícil do que o 
habitual 

Nem mais fácil, 
nem mais difícil do 

que o habitual 

Mais fácil do que o 
habitual 

Muito mais fácil do 
que o habitual 

Muitíssimo mais 
fácil do que o 

habitual 

Observações: 

																																								 																			
1 Considere sessão o momento de trabalho que tem com os alunos, independentemente do seu tempo de duração e data. Ex. Se trabalhar o tema 
“necessidades e desejos” uma hora de manhã e meia hora da parte da tarde do mesmo dia, considere duas sessões diferentes. 

  

Não

Sim

Sim



N.º da Sessão1: Data: Duração (em minutos): 

Plano de Sessão 

(Indique quais o/s módulo/s abordado/s nesta sessão através do manual e/ou fichas de trabalho; coloque uma cruz na/s opção/ões que se 
aplica/m) 

Módulos Manual Fichas de Trabalho

1.1 Necessidades e desejos 

1.2 Despesas e rendimentos 

1.3 Risco e incerteza no plano financeiro 

2.1 Meios de pagamento 

2.2 Contas bancárias 

2.3 Empréstimos 

2.4 Sistema financeiro 

2.5 Seguros 

3.1 Poupança 

4. Ética nas questões financeiras 

5. Direitos e deveres 

Desafio Mensal (indique se realizou algum desafio mensal) Sim                     Qual? ____________   

Outras Atividades (indique se foram realizadas outras atividades)  Não 

Projeto Final (indique se trabalhou o projeto final)    Não 

Qual o grau de dificuldade da sessão? (coloque uma cruz na opção que se aplica)  

Extremamente 
difícil 

Muito difícil Difícil Nem difícil 

nem  fácil 
Fácil Muito fácil Extremamente  

fácil 

Qual o grau de dificuldade que os alunos apresentaram? (coloque uma cruz na opção que se aplica, considerando para o 

efeito a dificuldade que os seus alunos apresentam habitualmente)  

Muitíssimo mais 
difícil do que o 

habitual 

Muito mais difícil 
do que o habitual 

Mais difícil do que o 
habitual 

Nem mais fácil, 
nem mais difícil do 

que o habitual 

Mais fácil do que o 
habitual 

Muito mais fácil do 
que o habitual 

Muitíssimo mais 
fácil do que o 

habitual 

Observações: 

																																								 																			
1 Considere sessão o momento de trabalho que tem com os alunos, independentemente do seu tempo de duração e data. Ex. Se trabalhar o tema 
“necessidades e desejos” uma hora de manhã e meia hora da parte da tarde do mesmo dia, considere duas sessões diferentes. 

  

Não

Sim

Sim



N.º da Sessão1: Data: Duração (em minutos): 

Plano de Sessão 

(Indique quais o/s módulo/s abordado/s nesta sessão através do manual e/ou fichas de trabalho; coloque uma cruz na/s opção/ões que se 
aplica/m) 

Módulos Manual Fichas de Trabalho

1.1 Necessidades e desejos 

1.2 Despesas e rendimentos 

1.3 Risco e incerteza no plano financeiro 

2.1 Meios de pagamento 

2.2 Contas bancárias 

2.3 Empréstimos 

2.4 Sistema financeiro 

2.5 Seguros 

3.1 Poupança 

4. Ética nas questões financeiras 

5. Direitos e deveres 

Desafio Mensal (indique se realizou algum desafio mensal) Sim                     Qual? ____________   

Outras Atividades (indique se foram realizadas outras atividades)  Não 

Projeto Final (indique se trabalhou o projeto final)    Não 

Qual o grau de dificuldade da sessão? (coloque uma cruz na opção que se aplica)  

Extremamente 
difícil 

Muito difícil Difícil Nem difícil 

nem  fácil 
Fácil Muito fácil Extremamente  

fácil 

Qual o grau de dificuldade que os alunos apresentaram? (coloque uma cruz na opção que se aplica, considerando para o 

efeito a dificuldade que os seus alunos apresentam habitualmente)  

Muitíssimo mais 
difícil do que o 

habitual 

Muito mais difícil 
do que o habitual 

Mais difícil do que o 
habitual 

Nem mais fácil, 
nem mais difícil do 

que o habitual 

Mais fácil do que o 
habitual 

Muito mais fácil do 
que o habitual 

Muitíssimo mais 
fácil do que o 

habitual 

Observações: 

																																								 																			
1 Considere sessão o momento de trabalho que tem com os alunos, independentemente do seu tempo de duração e data. Ex. Se trabalhar o tema 
“necessidades e desejos” uma hora de manhã e meia hora da parte da tarde do mesmo dia, considere duas sessões diferentes. 

  

Não

Sim

Sim



N.º da Sessão1: Data: Duração (em minutos): 

Plano de Sessão 

(Indique quais o/s módulo/s abordado/s nesta sessão através do manual e/ou fichas de trabalho; coloque uma cruz na/s opção/ões que se 
aplica/m) 

Módulos Manual Fichas de Trabalho

1.1 Necessidades e desejos 

1.2 Despesas e rendimentos 

1.3 Risco e incerteza no plano financeiro 

2.1 Meios de pagamento 

2.2 Contas bancárias 

2.3 Empréstimos 

2.4 Sistema financeiro 

2.5 Seguros 

3.1 Poupança 

4. Ética nas questões financeiras 

5. Direitos e deveres 

Desafio Mensal (indique se realizou algum desafio mensal) Sim                     Qual? ____________   

Outras Atividades (indique se foram realizadas outras atividades)  Não 

Projeto Final (indique se trabalhou o projeto final)    Não 

Qual o grau de dificuldade da sessão? (coloque uma cruz na opção que se aplica)  

Extremamente 
difícil 

Muito difícil Difícil Nem difícil 

nem  fácil 
Fácil Muito fácil Extremamente  

fácil 

Qual o grau de dificuldade que os alunos apresentaram? (coloque uma cruz na opção que se aplica, considerando para o 

efeito a dificuldade que os seus alunos apresentam habitualmente)  

Muitíssimo mais 
difícil do que o 

habitual 

Muito mais difícil 
do que o habitual 

Mais difícil do que o 
habitual 

Nem mais fácil, 
nem mais difícil do 

que o habitual 

Mais fácil do que o 
habitual 

Muito mais fácil do 
que o habitual 

Muitíssimo mais 
fácil do que o 

habitual 

Observações: 

																																								 																			
1 Considere sessão o momento de trabalho que tem com os alunos, independentemente do seu tempo de duração e data. Ex. Se trabalhar o tema 
“necessidades e desejos” uma hora de manhã e meia hora da parte da tarde do mesmo dia, considere duas sessões diferentes. 

  

Não

Sim

Sim



N.º da Sessão1: Data: Duração (em minutos): 

Plano de Sessão 

(Indique quais o/s módulo/s abordado/s nesta sessão através do manual e/ou fichas de trabalho; coloque uma cruz na/s opção/ões que se 
aplica/m) 

Módulos Manual Fichas de Trabalho

1.1 Necessidades e desejos 

1.2 Despesas e rendimentos 

1.3 Risco e incerteza no plano financeiro 

2.1 Meios de pagamento 

2.2 Contas bancárias 

2.3 Empréstimos 

2.4 Sistema financeiro 

2.5 Seguros 

3.1 Poupança 

4. Ética nas questões financeiras 

5. Direitos e deveres 

Desafio Mensal (indique se realizou algum desafio mensal) Sim                     Qual? ____________   

Outras Atividades (indique se foram realizadas outras atividades)  Não 

Projeto Final (indique se trabalhou o projeto final)    Não 

Qual o grau de dificuldade da sessão? (coloque uma cruz na opção que se aplica)  

Extremamente 
difícil 

Muito difícil Difícil Nem difícil 

nem  fácil 
Fácil Muito fácil Extremamente  

fácil 

Qual o grau de dificuldade que os alunos apresentaram? (coloque uma cruz na opção que se aplica, considerando para o 

efeito a dificuldade que os seus alunos apresentam habitualmente)  

Muitíssimo mais 
difícil do que o 

habitual 

Muito mais difícil 
do que o habitual 

Mais difícil do que o 
habitual 

Nem mais fácil, 
nem mais difícil do 

que o habitual 

Mais fácil do que o 
habitual 

Muito mais fácil do 
que o habitual 

Muitíssimo mais 
fácil do que o 

habitual 

Observações: 

																																								 																			
1 Considere sessão o momento de trabalho que tem com os alunos, independentemente do seu tempo de duração e data. Ex. Se trabalhar o tema 
“necessidades e desejos” uma hora de manhã e meia hora da parte da tarde do mesmo dia, considere duas sessões diferentes. 

  

Não

Sim

Sim



N.º da Sessão1: Data: Duração (em minutos): 

Plano de Sessão 

(Indique quais o/s módulo/s abordado/s nesta sessão através do manual e/ou fichas de trabalho; coloque uma cruz na/s opção/ões que se 
aplica/m) 

Módulos Manual Fichas de Trabalho

1.1 Necessidades e desejos 

1.2 Despesas e rendimentos 

1.3 Risco e incerteza no plano financeiro 

2.1 Meios de pagamento 

2.2 Contas bancárias 

2.3 Empréstimos 

2.4 Sistema financeiro 

2.5 Seguros 

3.1 Poupança 

4. Ética nas questões financeiras 

5. Direitos e deveres 

Desafio Mensal (indique se realizou algum desafio mensal) Sim                     Qual? ____________   

Outras Atividades (indique se foram realizadas outras atividades)  Não 

Projeto Final (indique se trabalhou o projeto final)    Não 

Qual o grau de dificuldade da sessão? (coloque uma cruz na opção que se aplica)  

Extremamente 
difícil 

Muito difícil Difícil Nem difícil 

nem  fácil 
Fácil Muito fácil Extremamente  

fácil 

Qual o grau de dificuldade que os alunos apresentaram? (coloque uma cruz na opção que se aplica, considerando para o 

efeito a dificuldade que os seus alunos apresentam habitualmente)  

Muitíssimo mais 
difícil do que o 

habitual 

Muito mais difícil 
do que o habitual 

Mais difícil do que o 
habitual 

Nem mais fácil, 
nem mais difícil do 

que o habitual 

Mais fácil do que o 
habitual 

Muito mais fácil do 
que o habitual 

Muitíssimo mais 
fácil do que o 

habitual 

Observações: 

																																								 																			
1 Considere sessão o momento de trabalho que tem com os alunos, independentemente do seu tempo de duração e data. Ex. Se trabalhar o tema 
“necessidades e desejos” uma hora de manhã e meia hora da parte da tarde do mesmo dia, considere duas sessões diferentes. 

  

Não

Sim

Sim



N.º da Sessão1: Data: Duração (em minutos): 

Plano de Sessão 

(Indique quais o/s módulo/s abordado/s nesta sessão através do manual e/ou fichas de trabalho; coloque uma cruz na/s opção/ões que se 
aplica/m) 

Módulos Manual Fichas de Trabalho

1.1 Necessidades e desejos 

1.2 Despesas e rendimentos 

1.3 Risco e incerteza no plano financeiro 

2.1 Meios de pagamento 

2.2 Contas bancárias 

2.3 Empréstimos 

2.4 Sistema financeiro 

2.5 Seguros 

3.1 Poupança 

4. Ética nas questões financeiras 

5. Direitos e deveres 

Desafio Mensal (indique se realizou algum desafio mensal) Sim                     Qual? ____________   

Outras Atividades (indique se foram realizadas outras atividades)  Não 

Projeto Final (indique se trabalhou o projeto final)    Não 

Qual o grau de dificuldade da sessão? (coloque uma cruz na opção que se aplica)  

Extremamente 
difícil 

Muito difícil Difícil Nem difícil 

nem  fácil 
Fácil Muito fácil Extremamente  

fácil 

Qual o grau de dificuldade que os alunos apresentaram? (coloque uma cruz na opção que se aplica, considerando para o 

efeito a dificuldade que os seus alunos apresentam habitualmente)  

Muitíssimo mais 
difícil do que o 

habitual 

Muito mais difícil 
do que o habitual 

Mais difícil do que o 
habitual 

Nem mais fácil, 
nem mais difícil do 

que o habitual 

Mais fácil do que o 
habitual 

Muito mais fácil do 
que o habitual 

Muitíssimo mais 
fácil do que o 

habitual 

Observações: 

																																								 																			
1 Considere sessão o momento de trabalho que tem com os alunos, independentemente do seu tempo de duração e data. Ex. Se trabalhar o tema 
“necessidades e desejos” uma hora de manhã e meia hora da parte da tarde do mesmo dia, considere duas sessões diferentes. 

  

Não

Sim

Sim



N.º da Sessão1: Data: Duração (em minutos): 

Plano de Sessão 

(Indique quais o/s módulo/s abordado/s nesta sessão através do manual e/ou fichas de trabalho; coloque uma cruz na/s opção/ões que se 
aplica/m) 

Módulos Manual Fichas de Trabalho

1.1 Necessidades e desejos 

1.2 Despesas e rendimentos 

1.3 Risco e incerteza no plano financeiro 

2.1 Meios de pagamento 

2.2 Contas bancárias 

2.3 Empréstimos 

2.4 Sistema financeiro 

2.5 Seguros 

3.1 Poupança 

4. Ética nas questões financeiras 

5. Direitos e deveres 

Desafio Mensal (indique se realizou algum desafio mensal) Sim                     Qual? ____________   

Outras Atividades (indique se foram realizadas outras atividades)  Não 

Projeto Final (indique se trabalhou o projeto final)    Não 

Qual o grau de dificuldade da sessão? (coloque uma cruz na opção que se aplica)  

Extremamente 
difícil 

Muito difícil Difícil Nem difícil 

nem  fácil 
Fácil Muito fácil Extremamente  

fácil 

Qual o grau de dificuldade que os alunos apresentaram? (coloque uma cruz na opção que se aplica, considerando para o 

efeito a dificuldade que os seus alunos apresentam habitualmente)  

Muitíssimo mais 
difícil do que o 

habitual 

Muito mais difícil 
do que o habitual 

Mais difícil do que o 
habitual 

Nem mais fácil, 
nem mais difícil do 

que o habitual 

Mais fácil do que o 
habitual 

Muito mais fácil do 
que o habitual 

Muitíssimo mais 
fácil do que o 

habitual 

Observações: 

																																								 																			
1 Considere sessão o momento de trabalho que tem com os alunos, independentemente do seu tempo de duração e data. Ex. Se trabalhar o tema 
“necessidades e desejos” uma hora de manhã e meia hora da parte da tarde do mesmo dia, considere duas sessões diferentes. 

  

Não

Sim

Sim



N.º da Sessão1: Data: Duração (em minutos): 

Plano de Sessão 

(Indique quais o/s módulo/s abordado/s nesta sessão através do manual e/ou fichas de trabalho; coloque uma cruz na/s opção/ões que se 
aplica/m) 

Módulos Manual Fichas de Trabalho

1.1 Necessidades e desejos 

1.2 Despesas e rendimentos 

1.3 Risco e incerteza no plano financeiro 

2.1 Meios de pagamento 

2.2 Contas bancárias 

2.3 Empréstimos 

2.4 Sistema financeiro 

2.5 Seguros 

3.1 Poupança 

4. Ética nas questões financeiras 

5. Direitos e deveres 

Desafio Mensal (indique se realizou algum desafio mensal) Sim                     Qual? ____________   

Outras Atividades (indique se foram realizadas outras atividades)  Não 

Projeto Final (indique se trabalhou o projeto final)    Não 

Qual o grau de dificuldade da sessão? (coloque uma cruz na opção que se aplica)  

Extremamente 
difícil 

Muito difícil Difícil Nem difícil 

nem  fácil 
Fácil Muito fácil Extremamente  

fácil 

Qual o grau de dificuldade que os alunos apresentaram? (coloque uma cruz na opção que se aplica, considerando para o 

efeito a dificuldade que os seus alunos apresentam habitualmente)  

Muitíssimo mais 
difícil do que o 

habitual 

Muito mais difícil 
do que o habitual 

Mais difícil do que o 
habitual 

Nem mais fácil, 
nem mais difícil do 

que o habitual 

Mais fácil do que o 
habitual 

Muito mais fácil do 
que o habitual 

Muitíssimo mais 
fácil do que o 

habitual 

Observações: 

																																								 																			
1 Considere sessão o momento de trabalho que tem com os alunos, independentemente do seu tempo de duração e data. Ex. Se trabalhar o tema 
“necessidades e desejos” uma hora de manhã e meia hora da parte da tarde do mesmo dia, considere duas sessões diferentes. 

  

Não

Sim

Sim



N.º da Sessão1: Data: Duração (em minutos): 

Plano de Sessão 

(Indique quais o/s módulo/s abordado/s nesta sessão através do manual e/ou fichas de trabalho; coloque uma cruz na/s opção/ões que se 
aplica/m) 

Módulos Manual Fichas de Trabalho

1.1 Necessidades e desejos 

1.2 Despesas e rendimentos 

1.3 Risco e incerteza no plano financeiro 

2.1 Meios de pagamento 

2.2 Contas bancárias 

2.3 Empréstimos 

2.4 Sistema financeiro 

2.5 Seguros 

3.1 Poupança 

4. Ética nas questões financeiras 

5. Direitos e deveres 

Desafio Mensal (indique se realizou algum desafio mensal) Sim                     Qual? ____________   

Outras Atividades (indique se foram realizadas outras atividades)  Não 

Projeto Final (indique se trabalhou o projeto final)    Não 

Qual o grau de dificuldade da sessão? (coloque uma cruz na opção que se aplica)  

Extremamente 
difícil 

Muito difícil Difícil Nem difícil 

nem  fácil 
Fácil Muito fácil Extremamente  

fácil 

Qual o grau de dificuldade que os alunos apresentaram? (coloque uma cruz na opção que se aplica, considerando para o 

efeito a dificuldade que os seus alunos apresentam habitualmente)  

Muitíssimo mais 
difícil do que o 

habitual 

Muito mais difícil 
do que o habitual 

Mais difícil do que o 
habitual 

Nem mais fácil, 
nem mais difícil do 

que o habitual 

Mais fácil do que o 
habitual 

Muito mais fácil do 
que o habitual 

Muitíssimo mais 
fácil do que o 

habitual 

Observações: 

																																								 																			
1 Considere sessão o momento de trabalho que tem com os alunos, independentemente do seu tempo de duração e data. Ex. Se trabalhar o tema 
“necessidades e desejos” uma hora de manhã e meia hora da parte da tarde do mesmo dia, considere duas sessões diferentes. 

  

Não

Sim

Sim



N.º da Sessão1: Data: Duração (em minutos): 

Plano de Sessão 

(Indique quais o/s módulo/s abordado/s nesta sessão através do manual e/ou fichas de trabalho; coloque uma cruz na/s opção/ões que se 
aplica/m) 

Módulos Manual Fichas de Trabalho

1.1 Necessidades e desejos 

1.2 Despesas e rendimentos 

1.3 Risco e incerteza no plano financeiro 

2.1 Meios de pagamento 

2.2 Contas bancárias 

2.3 Empréstimos 

2.4 Sistema financeiro 

2.5 Seguros 

3.1 Poupança 

4. Ética nas questões financeiras 

5. Direitos e deveres 

Desafio Mensal (indique se realizou algum desafio mensal) Sim                     Qual? ____________   

Outras Atividades (indique se foram realizadas outras atividades)  Não 

Projeto Final (indique se trabalhou o projeto final)    Não 

Qual o grau de dificuldade da sessão? (coloque uma cruz na opção que se aplica)  

Extremamente 
difícil 

Muito difícil Difícil Nem difícil 

nem  fácil 
Fácil Muito fácil Extremamente  

fácil 

Qual o grau de dificuldade que os alunos apresentaram? (coloque uma cruz na opção que se aplica, considerando para o 

efeito a dificuldade que os seus alunos apresentam habitualmente)  

Muitíssimo mais 
difícil do que o 

habitual 

Muito mais difícil 
do que o habitual 

Mais difícil do que o 
habitual 

Nem mais fácil, 
nem mais difícil do 

que o habitual 

Mais fácil do que o 
habitual 

Muito mais fácil do 
que o habitual 

Muitíssimo mais 
fácil do que o 

habitual 

Observações: 

																																								 																			
1 Considere sessão o momento de trabalho que tem com os alunos, independentemente do seu tempo de duração e data. Ex. Se trabalhar o tema 
“necessidades e desejos” uma hora de manhã e meia hora da parte da tarde do mesmo dia, considere duas sessões diferentes. 

  

Não

Sim

Sim



N.º da Sessão1: Data: Duração (em minutos): 

Plano de Sessão 

(Indique quais o/s módulo/s abordado/s nesta sessão através do manual e/ou fichas de trabalho; coloque uma cruz na/s opção/ões que se 
aplica/m) 

Módulos Manual Fichas de Trabalho

1.1 Necessidades e desejos 

1.2 Despesas e rendimentos 

1.3 Risco e incerteza no plano financeiro 

2.1 Meios de pagamento 

2.2 Contas bancárias 

2.3 Empréstimos 

2.4 Sistema financeiro 

2.5 Seguros 

3.1 Poupança 

4. Ética nas questões financeiras 

5. Direitos e deveres 

Desafio Mensal (indique se realizou algum desafio mensal) Sim                     Qual? ____________   

Outras Atividades (indique se foram realizadas outras atividades)  Não 

Projeto Final (indique se trabalhou o projeto final)    Não 

Qual o grau de dificuldade da sessão? (coloque uma cruz na opção que se aplica)  

Extremamente 
difícil 

Muito difícil Difícil Nem difícil 

nem  fácil 
Fácil Muito fácil Extremamente  

fácil 

Qual o grau de dificuldade que os alunos apresentaram? (coloque uma cruz na opção que se aplica, considerando para o 

efeito a dificuldade que os seus alunos apresentam habitualmente)  

Muitíssimo mais 
difícil do que o 

habitual 

Muito mais difícil 
do que o habitual 

Mais difícil do que o 
habitual 

Nem mais fácil, 
nem mais difícil do 

que o habitual 

Mais fácil do que o 
habitual 

Muito mais fácil do 
que o habitual 

Muitíssimo mais 
fácil do que o 

habitual 

Observações: 

																																								 																			
1 Considere sessão o momento de trabalho que tem com os alunos, independentemente do seu tempo de duração e data. Ex. Se trabalhar o tema 
“necessidades e desejos” uma hora de manhã e meia hora da parte da tarde do mesmo dia, considere duas sessões diferentes. 

  

Não

Sim

Sim



N.º da Sessão1: Data: Duração (em minutos): 

Plano de Sessão 

(Indique quais o/s módulo/s abordado/s nesta sessão através do manual e/ou fichas de trabalho; coloque uma cruz na/s opção/ões que se 
aplica/m) 

Módulos Manual Fichas de Trabalho

1.1 Necessidades e desejos 

1.2 Despesas e rendimentos 

1.3 Risco e incerteza no plano financeiro 

2.1 Meios de pagamento 

2.2 Contas bancárias 

2.3 Empréstimos 

2.4 Sistema financeiro 

2.5 Seguros 

3.1 Poupança 

4. Ética nas questões financeiras 

5. Direitos e deveres 

Desafio Mensal (indique se realizou algum desafio mensal) Sim                     Qual? ____________   

Outras Atividades (indique se foram realizadas outras atividades)  Não 

Projeto Final (indique se trabalhou o projeto final)    Não 

Qual o grau de dificuldade da sessão? (coloque uma cruz na opção que se aplica)  

Extremamente 
difícil 

Muito difícil Difícil Nem difícil 

nem  fácil 
Fácil Muito fácil Extremamente  

fácil 

Qual o grau de dificuldade que os alunos apresentaram? (coloque uma cruz na opção que se aplica, considerando para o 

efeito a dificuldade que os seus alunos apresentam habitualmente)  

Muitíssimo mais 
difícil do que o 

habitual 

Muito mais difícil 
do que o habitual 

Mais difícil do que o 
habitual 

Nem mais fácil, 
nem mais difícil do 

que o habitual 

Mais fácil do que o 
habitual 

Muito mais fácil do 
que o habitual 

Muitíssimo mais 
fácil do que o 

habitual 

Observações: 

																																								 																			
1 Considere sessão o momento de trabalho que tem com os alunos, independentemente do seu tempo de duração e data. Ex. Se trabalhar o tema 
“necessidades e desejos” uma hora de manhã e meia hora da parte da tarde do mesmo dia, considere duas sessões diferentes. 

  

Não

Sim

Sim



N.º da Sessão1: Data: Duração (em minutos): 

Plano de Sessão 

(Indique quais o/s módulo/s abordado/s nesta sessão através do manual e/ou fichas de trabalho; coloque uma cruz na/s opção/ões que se 
aplica/m) 

Módulos Manual Fichas de Trabalho

1.1 Necessidades e desejos 

1.2 Despesas e rendimentos 

1.3 Risco e incerteza no plano financeiro 

2.1 Meios de pagamento 

2.2 Contas bancárias 

2.3 Empréstimos 

2.4 Sistema financeiro 

2.5 Seguros 

3.1 Poupança 

4. Ética nas questões financeiras 

5. Direitos e deveres 

Desafio Mensal (indique se realizou algum desafio mensal) Sim                     Qual? ____________   

Outras Atividades (indique se foram realizadas outras atividades)  Não 

Projeto Final (indique se trabalhou o projeto final)    Não 

Qual o grau de dificuldade da sessão? (coloque uma cruz na opção que se aplica)  

Extremamente 
difícil 

Muito difícil Difícil Nem difícil 

nem  fácil 
Fácil Muito fácil Extremamente  

fácil 

Qual o grau de dificuldade que os alunos apresentaram? (coloque uma cruz na opção que se aplica, considerando para o 

efeito a dificuldade que os seus alunos apresentam habitualmente)  

Muitíssimo mais 
difícil do que o 

habitual 

Muito mais difícil 
do que o habitual 

Mais difícil do que o 
habitual 

Nem mais fácil, 
nem mais difícil do 

que o habitual 

Mais fácil do que o 
habitual 

Muito mais fácil do 
que o habitual 

Muitíssimo mais 
fácil do que o 

habitual 

Observações: 

																																								 																			
1 Considere sessão o momento de trabalho que tem com os alunos, independentemente do seu tempo de duração e data. Ex. Se trabalhar o tema 
“necessidades e desejos” uma hora de manhã e meia hora da parte da tarde do mesmo dia, considere duas sessões diferentes. 

  

Não

Sim

Sim



N.º da Sessão1: Data: Duração (em minutos): 

Plano de Sessão 

(Indique quais o/s módulo/s abordado/s nesta sessão através do manual e/ou fichas de trabalho; coloque uma cruz na/s opção/ões que se 
aplica/m) 

Módulos Manual Fichas de Trabalho

1.1 Necessidades e desejos 

1.2 Despesas e rendimentos 

1.3 Risco e incerteza no plano financeiro 

2.1 Meios de pagamento 

2.2 Contas bancárias 

2.3 Empréstimos 

2.4 Sistema financeiro 

2.5 Seguros 

3.1 Poupança 

4. Ética nas questões financeiras 

5. Direitos e deveres 

Desafio Mensal (indique se realizou algum desafio mensal) Sim                     Qual? ____________   

Outras Atividades (indique se foram realizadas outras atividades)  Não 

Projeto Final (indique se trabalhou o projeto final)    Não 

Qual o grau de dificuldade da sessão? (coloque uma cruz na opção que se aplica)  

Extremamente 
difícil 

Muito difícil Difícil Nem difícil 

nem  fácil 
Fácil Muito fácil Extremamente  

fácil 

Qual o grau de dificuldade que os alunos apresentaram? (coloque uma cruz na opção que se aplica, considerando para o 

efeito a dificuldade que os seus alunos apresentam habitualmente)  

Muitíssimo mais 
difícil do que o 

habitual 

Muito mais difícil 
do que o habitual 

Mais difícil do que o 
habitual 

Nem mais fácil, 
nem mais difícil do 

que o habitual 

Mais fácil do que o 
habitual 

Muito mais fácil do 
que o habitual 

Muitíssimo mais 
fácil do que o 

habitual 

Observações: 

																																								 																			
1 Considere sessão o momento de trabalho que tem com os alunos, independentemente do seu tempo de duração e data. Ex. Se trabalhar o tema 
“necessidades e desejos” uma hora de manhã e meia hora da parte da tarde do mesmo dia, considere duas sessões diferentes. 

  

Não

Sim

Sim



N.º da Sessão1: Data: Duração (em minutos): 

Plano de Sessão 

(Indique quais o/s módulo/s abordado/s nesta sessão através do manual e/ou fichas de trabalho; coloque uma cruz na/s opção/ões que se 
aplica/m) 

Módulos Manual Fichas de Trabalho

1.1 Necessidades e desejos 

1.2 Despesas e rendimentos 

1.3 Risco e incerteza no plano financeiro 

2.1 Meios de pagamento 

2.2 Contas bancárias 

2.3 Empréstimos 

2.4 Sistema financeiro 

2.5 Seguros 

3.1 Poupança 

4. Ética nas questões financeiras 

5. Direitos e deveres 

Desafio Mensal (indique se realizou algum desafio mensal) Sim                     Qual? ____________   

Outras Atividades (indique se foram realizadas outras atividades)  Não 

Projeto Final (indique se trabalhou o projeto final)    Não 

Qual o grau de dificuldade da sessão? (coloque uma cruz na opção que se aplica)  

Extremamente 
difícil 

Muito difícil Difícil Nem difícil 

nem  fácil 
Fácil Muito fácil Extremamente  

fácil 

Qual o grau de dificuldade que os alunos apresentaram? (coloque uma cruz na opção que se aplica, considerando para o 

efeito a dificuldade que os seus alunos apresentam habitualmente)  

Muitíssimo mais 
difícil do que o 

habitual 

Muito mais difícil 
do que o habitual 

Mais difícil do que o 
habitual 

Nem mais fácil, 
nem mais difícil do 

que o habitual 

Mais fácil do que o 
habitual 

Muito mais fácil do 
que o habitual 

Muitíssimo mais 
fácil do que o 

habitual 

Observações: 

																																								 																			
1 Considere sessão o momento de trabalho que tem com os alunos, independentemente do seu tempo de duração e data. Ex. Se trabalhar o tema 
“necessidades e desejos” uma hora de manhã e meia hora da parte da tarde do mesmo dia, considere duas sessões diferentes. 

  

Não

Sim

Sim



N.º da Sessão1: Data: Duração (em minutos): 

Plano de Sessão 

(Indique quais o/s módulo/s abordado/s nesta sessão através do manual e/ou fichas de trabalho; coloque uma cruz na/s opção/ões que se 
aplica/m) 

Módulos Manual Fichas de Trabalho

1.1 Necessidades e desejos 

1.2 Despesas e rendimentos 

1.3 Risco e incerteza no plano financeiro 

2.1 Meios de pagamento 

2.2 Contas bancárias 

2.3 Empréstimos 

2.4 Sistema financeiro 

2.5 Seguros 

3.1 Poupança 

4. Ética nas questões financeiras 

5. Direitos e deveres 

Desafio Mensal (indique se realizou algum desafio mensal) Sim                     Qual? ____________   

Outras Atividades (indique se foram realizadas outras atividades)  Não 

Projeto Final (indique se trabalhou o projeto final)    Não 

Qual o grau de dificuldade da sessão? (coloque uma cruz na opção que se aplica)  

Extremamente 
difícil 

Muito difícil Difícil Nem difícil 

nem  fácil 
Fácil Muito fácil Extremamente  

fácil 

Qual o grau de dificuldade que os alunos apresentaram? (coloque uma cruz na opção que se aplica, considerando para o 

efeito a dificuldade que os seus alunos apresentam habitualmente)  

Muitíssimo mais 
difícil do que o 

habitual 

Muito mais difícil 
do que o habitual 

Mais difícil do que o 
habitual 

Nem mais fácil, 
nem mais difícil do 

que o habitual 

Mais fácil do que o 
habitual 

Muito mais fácil do 
que o habitual 

Muitíssimo mais 
fácil do que o 

habitual 

Observações: 

																																								 																			
1 Considere sessão o momento de trabalho que tem com os alunos, independentemente do seu tempo de duração e data. Ex. Se trabalhar o tema 
“necessidades e desejos” uma hora de manhã e meia hora da parte da tarde do mesmo dia, considere duas sessões diferentes. 

  

Não

Sim

Sim



N.º da Sessão1: Data: Duração (em minutos): 

Plano de Sessão 

(Indique quais o/s módulo/s abordado/s nesta sessão através do manual e/ou fichas de trabalho; coloque uma cruz na/s opção/ões que se 
aplica/m) 

Módulos Manual Fichas de Trabalho

1.1 Necessidades e desejos 

1.2 Despesas e rendimentos 

1.3 Risco e incerteza no plano financeiro 

2.1 Meios de pagamento 

2.2 Contas bancárias 

2.3 Empréstimos 

2.4 Sistema financeiro 

2.5 Seguros 

3.1 Poupança 

4. Ética nas questões financeiras 

5. Direitos e deveres 

Desafio Mensal (indique se realizou algum desafio mensal) Sim                     Qual? ____________   

Outras Atividades (indique se foram realizadas outras atividades)  Não 

Projeto Final (indique se trabalhou o projeto final)    Não 

Qual o grau de dificuldade da sessão? (coloque uma cruz na opção que se aplica)  

Extremamente 
difícil 

Muito difícil Difícil Nem difícil 

nem  fácil 
Fácil Muito fácil Extremamente  

fácil 

Qual o grau de dificuldade que os alunos apresentaram? (coloque uma cruz na opção que se aplica, considerando para o 

efeito a dificuldade que os seus alunos apresentam habitualmente)  

Muitíssimo mais 
difícil do que o 

habitual 

Muito mais difícil 
do que o habitual 

Mais difícil do que o 
habitual 

Nem mais fácil, 
nem mais difícil do 

que o habitual 

Mais fácil do que o 
habitual 

Muito mais fácil do 
que o habitual 

Muitíssimo mais 
fácil do que o 

habitual 

Observações: 

																																								 																			
1 Considere sessão o momento de trabalho que tem com os alunos, independentemente do seu tempo de duração e data. Ex. Se trabalhar o tema 
“necessidades e desejos” uma hora de manhã e meia hora da parte da tarde do mesmo dia, considere duas sessões diferentes. 

  

Não

Sim

Sim



N.º da Sessão1: Data: Duração (em minutos): 

Plano de Sessão 

(Indique quais o/s módulo/s abordado/s nesta sessão através do manual e/ou fichas de trabalho; coloque uma cruz na/s opção/ões que se 
aplica/m) 

Módulos Manual Fichas de Trabalho

1.1 Necessidades e desejos 

1.2 Despesas e rendimentos 

1.3 Risco e incerteza no plano financeiro 

2.1 Meios de pagamento 

2.2 Contas bancárias 

2.3 Empréstimos 

2.4 Sistema financeiro 

2.5 Seguros 

3.1 Poupança 

4. Ética nas questões financeiras 

5. Direitos e deveres 

Desafio Mensal (indique se realizou algum desafio mensal) Sim                     Qual? ____________   

Outras Atividades (indique se foram realizadas outras atividades)  Não 

Projeto Final (indique se trabalhou o projeto final)    Não 

Qual o grau de dificuldade da sessão? (coloque uma cruz na opção que se aplica)  

Extremamente 
difícil 

Muito difícil Difícil Nem difícil 

nem  fácil 
Fácil Muito fácil Extremamente  

fácil 

Qual o grau de dificuldade que os alunos apresentaram? (coloque uma cruz na opção que se aplica, considerando para o 

efeito a dificuldade que os seus alunos apresentam habitualmente)  

Muitíssimo mais 
difícil do que o 

habitual 

Muito mais difícil 
do que o habitual 

Mais difícil do que o 
habitual 

Nem mais fácil, 
nem mais difícil do 

que o habitual 

Mais fácil do que o 
habitual 

Muito mais fácil do 
que o habitual 

Muitíssimo mais 
fácil do que o 

habitual 

Observações: 

																																								 																			
1 Considere sessão o momento de trabalho que tem com os alunos, independentemente do seu tempo de duração e data. Ex. Se trabalhar o tema 
“necessidades e desejos” uma hora de manhã e meia hora da parte da tarde do mesmo dia, considere duas sessões diferentes. 

  

Não

Sim

Sim



N.º da Sessão1: Data: Duração (em minutos): 

Plano de Sessão 

(Indique quais o/s módulo/s abordado/s nesta sessão através do manual e/ou fichas de trabalho; coloque uma cruz na/s opção/ões que se 
aplica/m) 

Módulos Manual Fichas de Trabalho

1.1 Necessidades e desejos 

1.2 Despesas e rendimentos 

1.3 Risco e incerteza no plano financeiro 

2.1 Meios de pagamento 

2.2 Contas bancárias 

2.3 Empréstimos 

2.4 Sistema financeiro 

2.5 Seguros 

3.1 Poupança 

4. Ética nas questões financeiras 

5. Direitos e deveres 

Desafio Mensal (indique se realizou algum desafio mensal) Sim                     Qual? ____________   

Outras Atividades (indique se foram realizadas outras atividades)  Não 

Projeto Final (indique se trabalhou o projeto final)    Não 

Qual o grau de dificuldade da sessão? (coloque uma cruz na opção que se aplica)  

Extremamente 
difícil 

Muito difícil Difícil Nem difícil 

nem  fácil 
Fácil Muito fácil Extremamente  

fácil 

Qual o grau de dificuldade que os alunos apresentaram? (coloque uma cruz na opção que se aplica, considerando para o 

efeito a dificuldade que os seus alunos apresentam habitualmente)  

Muitíssimo mais 
difícil do que o 

habitual 

Muito mais difícil 
do que o habitual 

Mais difícil do que o 
habitual 

Nem mais fácil, 
nem mais difícil do 

que o habitual 

Mais fácil do que o 
habitual 

Muito mais fácil do 
que o habitual 

Muitíssimo mais 
fácil do que o 

habitual 

Observações: 

																																								 																			
1 Considere sessão o momento de trabalho que tem com os alunos, independentemente do seu tempo de duração e data. Ex. Se trabalhar o tema 
“necessidades e desejos” uma hora de manhã e meia hora da parte da tarde do mesmo dia, considere duas sessões diferentes. 

  

Não

Sim

Sim



N.º da Sessão1: Data: Duração (em minutos): 

Plano de Sessão 

(Indique quais o/s módulo/s abordado/s nesta sessão através do manual e/ou fichas de trabalho; coloque uma cruz na/s opção/ões que se 
aplica/m) 

Módulos Manual Fichas de Trabalho

1.1 Necessidades e desejos 

1.2 Despesas e rendimentos 

1.3 Risco e incerteza no plano financeiro 

2.1 Meios de pagamento 

2.2 Contas bancárias 

2.3 Empréstimos 

2.4 Sistema financeiro 

2.5 Seguros 

3.1 Poupança 

4. Ética nas questões financeiras 

5. Direitos e deveres 

Desafio Mensal (indique se realizou algum desafio mensal) Sim                     Qual? ____________   

Outras Atividades (indique se foram realizadas outras atividades)  Não 

Projeto Final (indique se trabalhou o projeto final)    Não 

Qual o grau de dificuldade da sessão? (coloque uma cruz na opção que se aplica)  

Extremamente 
difícil 

Muito difícil Difícil Nem difícil 

nem  fácil 
Fácil Muito fácil Extremamente  

fácil 

Qual o grau de dificuldade que os alunos apresentaram? (coloque uma cruz na opção que se aplica, considerando para o 

efeito a dificuldade que os seus alunos apresentam habitualmente)  

Muitíssimo mais 
difícil do que o 

habitual 

Muito mais difícil 
do que o habitual 

Mais difícil do que o 
habitual 

Nem mais fácil, 
nem mais difícil do 

que o habitual 

Mais fácil do que o 
habitual 

Muito mais fácil do 
que o habitual 

Muitíssimo mais 
fácil do que o 

habitual 

Observações: 

																																								 																			
1 Considere sessão o momento de trabalho que tem com os alunos, independentemente do seu tempo de duração e data. Ex. Se trabalhar o tema 
“necessidades e desejos” uma hora de manhã e meia hora da parte da tarde do mesmo dia, considere duas sessões diferentes. 

  

Não

Sim

Sim



N.º da Sessão1: Data: Duração (em minutos): 

Plano de Sessão 

(Indique quais o/s módulo/s abordado/s nesta sessão através do manual e/ou fichas de trabalho; coloque uma cruz na/s opção/ões que se 
aplica/m) 

Módulos Manual Fichas de Trabalho

1.1 Necessidades e desejos 

1.2 Despesas e rendimentos 

1.3 Risco e incerteza no plano financeiro 

2.1 Meios de pagamento 

2.2 Contas bancárias 

2.3 Empréstimos 

2.4 Sistema financeiro 

2.5 Seguros 

3.1 Poupança 

4. Ética nas questões financeiras 

5. Direitos e deveres 

Desafio Mensal (indique se realizou algum desafio mensal) Sim                     Qual? ____________   

Outras Atividades (indique se foram realizadas outras atividades)  Não 

Projeto Final (indique se trabalhou o projeto final)    Não 

Qual o grau de dificuldade da sessão? (coloque uma cruz na opção que se aplica)  

Extremamente 
difícil 

Muito difícil Difícil Nem difícil 

nem  fácil 
Fácil Muito fácil Extremamente  

fácil 

Qual o grau de dificuldade que os alunos apresentaram? (coloque uma cruz na opção que se aplica, considerando para o 

efeito a dificuldade que os seus alunos apresentam habitualmente)  

Muitíssimo mais 
difícil do que o 

habitual 

Muito mais difícil 
do que o habitual 

Mais difícil do que o 
habitual 

Nem mais fácil, 
nem mais difícil do 

que o habitual 

Mais fácil do que o 
habitual 

Muito mais fácil do 
que o habitual 

Muitíssimo mais 
fácil do que o 

habitual 

Observações: 

																																								 																			
1 Considere sessão o momento de trabalho que tem com os alunos, independentemente do seu tempo de duração e data. Ex. Se trabalhar o tema 
“necessidades e desejos” uma hora de manhã e meia hora da parte da tarde do mesmo dia, considere duas sessões diferentes. 

  

Não

Sim

Sim



N.º da Sessão1: Data: Duração (em minutos): 

Plano de Sessão 

(Indique quais o/s módulo/s abordado/s nesta sessão através do manual e/ou fichas de trabalho; coloque uma cruz na/s opção/ões que se 
aplica/m) 

Módulos Manual Fichas de Trabalho

1.1 Necessidades e desejos 

1.2 Despesas e rendimentos 

1.3 Risco e incerteza no plano financeiro 

2.1 Meios de pagamento 

2.2 Contas bancárias 

2.3 Empréstimos 

2.4 Sistema financeiro 

2.5 Seguros 

3.1 Poupança 

4. Ética nas questões financeiras 

5. Direitos e deveres 

Desafio Mensal (indique se realizou algum desafio mensal) Sim                     Qual? ____________   

Outras Atividades (indique se foram realizadas outras atividades)  Não 

Projeto Final (indique se trabalhou o projeto final)    Não 

Qual o grau de dificuldade da sessão? (coloque uma cruz na opção que se aplica)  

Extremamente 
difícil 

Muito difícil Difícil Nem difícil 

nem  fácil 
Fácil Muito fácil Extremamente  

fácil 

Qual o grau de dificuldade que os alunos apresentaram? (coloque uma cruz na opção que se aplica, considerando para o 

efeito a dificuldade que os seus alunos apresentam habitualmente)  

Muitíssimo mais 
difícil do que o 

habitual 

Muito mais difícil 
do que o habitual 

Mais difícil do que o 
habitual 

Nem mais fácil, 
nem mais difícil do 

que o habitual 

Mais fácil do que o 
habitual 

Muito mais fácil do 
que o habitual 

Muitíssimo mais 
fácil do que o 

habitual 

Observações: 

																																								 																			
1 Considere sessão o momento de trabalho que tem com os alunos, independentemente do seu tempo de duração e data. Ex. Se trabalhar o tema 
“necessidades e desejos” uma hora de manhã e meia hora da parte da tarde do mesmo dia, considere duas sessões diferentes. 

  

Não

Sim

Sim
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Anexo 2 

Questionário de atitudes e comportamentos de literacia financeira – 

versão alunos 



3.

3.1.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

Questionário

Por causa disso, o João ficou a saber que tinha uma conta poupança no banco e os pais explicaram-lhe que quando 
fosse mais velho poderia usar esse dinheiro.

O tio do João costumava dar-lhe uma prenda todos os anos, mas como este ano foi viver para outro país e não lha 
pôde dar pessoalmente, decidiu depositar-lhe o dinheiro numa conta do banco.

1.

Se tu fosses o João como te terias sentido por saber que 
o teu dinheiro estava numa conta poupança?

1.1.

A ideia dos pais do João terem criado uma conta 
poupança para ele foi:

1.2.

Concordas ou discordas com as seguintes afirmações: 2.

A maneira mais segura de guardar o dinheiro é no banco.2.1.

É mais fácil poupar dinheiro se ele estiver no banco.2.2.

O Francisco vive numa grande cidade onde todos os fins de semana há uma feira na qual os meninos e meninas como 
tu podem vender coisas que já não precisam ou não querem. Quando o Francisco soube disso, pediu aos pais para 
participar.

Achas que esta pode ser uma boa ou má ideia para o 
Francisco fazer algum dinheiro?

Os pais deixaram o Francisco participar na feira e nesse dia ele fez 20 euros com as suas vendas. Concordas 
ou discordas que o Francisco deve:

Guardar todo o dinheiro e poupar.

Gastar parte do dinheiro a comprar guloseimas e 
poupar o que sobra.

Muitíssimo 
má ideia

Muito 
má ideia Má ideia Boa ideia

Muito 
boa ideia

Muitíssimo 
boa ideia

Nem má
nem boa ideia

Muitíssimo 
triste

Muito 
triste

Triste Contente
Muito 

contente
Muitíssimo 

contente
Nem triste 

nem contente

Discordo
totalmente

Discordo
bastante

Discordo Concordo
Concordo
bastante

Concordo
totalmente

Nem discordo
nem concordo

Comprar o livro de aventuras que 0/a professor/a 
recomendou e poupar o que sobra.

Pedir aos pais para depositarem o dinheiro na sua conta 
no banco.

Gastar todo o dinheiro e comprar o jogo que ele queria 
muito para a consola.

Ajudar os pais e gastar todo o dinheiro a comprar a 
máquina de calcular que a professora de matemática pediu.

Muitíssimo 
má ideia

Muito 
má ideia Má ideia Boa ideia

Muito 
boa ideia

Muitíssimo 
boa ideia

Nem má
nem boa ideia

Discordo
totalmente

Discordo
bastante

Discordo Concordo
Concordo
bastante

Concordo
totalmente

Nem discordo
nem concordo

Ajudar os pais na compra do passe de autocarro desse 
mês.

Guardar parte do dinheiro para o caso de surgir um 
imprevisto com alguma das suas coisas.



Por causa de uma tempestade estragaram-se em casa do Alexandre alguns equipamentos, como o tablet do 
Alexandre, a televisão da sala e o frigorífico.

Sendo que o Alexandre tinha no seu mealheiro 90 euros, achas uma boa ou má ideia ele:

Dar todo o dinheiro aos pais.

Emprestar todo o dinheiro aos pais e pedir de volta os 
mesmos 90 euros.

Se o Alexandre der ou emprestar o seu dinheiro aos pais, em que medida concordas que eles usem esse dinheiro 
para arranjarem em primeiro lugar:

Discordo
totalmente

Discordo
bastante

Discordo Concordo
Concordo
bastante

Concordo
totalmente

Nem discordo
nem concordo

O tablet do Alexandre.

A televisão da sala.

O frigorífico.

4.

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

O Luís queria muito ter um telemóvel novo. Quando fez anos recebeu ao todo 100 euros e decidiu imediatamente 
pedir aos pais para irem comprar um telemóvel, apesar de os pais lhe dizerem que se esperasse duas semanas talvez 
o conseguisse comprar em promoção.

Achas que a decisão do Luís foi:

Nada 
precipitada

Muito pouco 
precipitada

Pouco
precipitada

Bastante
precipitada

Muito 
precipitada

Muitíssimo 
precipitada

Precipitada

Se fosses tu tinhas esperado duas semanas? Sim Não

Se tivesses optado por esperar duas semanas, essa 
decisão seria fácil ou difícil para ti?

Muitíssimo 
difícil

Muito 
difícil Difícil Fácil

Muito 
fácil

Muitíssimo 
fácil

Nem difícil
nem fácil

Para fazer uma boa compra, seria uma boa ou má ideia o Luís:

Muitíssimo 
má ideia

Muito 
má ideia Má ideia Boa ideia

Muito 
boa ideia

Muitíssimo 
boa ideia

Nem má
nem boa ideia

Esperar e ver outros telemóveis antes de tomar uma 
decisão.

Não esperar pela promoção, pois não existiam certezas 
de que o preço desceria.

Esperar e pesquisar preços na internet, de modo a 
encontrar a opção mais económica.

Comprar logo o telemóvel porque já estava à espera 
dele.

Esperar e tentar comprar um telemóvel usado de modo 
a poupar algum dinheiro.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

5.4.5.

Emprestar todo o dinheiro aos pais mas pedir de volta 
100 euros.

Muitíssimo 
má ideia

Muito 
má ideia Má ideia Boa ideia

Muito 
boa ideia

Muitíssimo 
boa ideia

Nem má
nem boa ideia



Quando o Luís chegou à loja verificou que o telemóvel que queria estava à venda por 85 euros. Contudo, o vendedor 
informou-o que por mais 15 euros podia contratar um seguro, em que teria um telemóvel novo caso perdesse ou 
estragasse o dele num prazo de dois anos. Assim, se o Luís aderisse ao seguro, teria de pagar ao todo 100 euros.

Consideras que é uma boa ou má ideia o Luís fazer um 
seguro ao telemóvel?

Muitíssimo 
má ideia

Muito 
má ideia

Má ideia Boa ideia Muito 
boa ideia

Muitíssimo 
boa ideia

Nem má
nem boa ideia

E se fosses tu, o que farias?

Recusava o seguro e poupava o dinheiro.

Recusava o seguro e comprava um telemóvel melhor 
com os 100 euros.

Discordo
totalmente

Discordo
bastante Discordo Concordo

Concordo
bastante

Concordo
totalmente

Nem discordo
nem concordo

Recusava o seguro e ficava com o dinheiro, para gastar 
no que quisesse.

Aderia ao seguro. 

5.5.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.2.1.

5.5.2.2.

5.5.2.3.

5.5.2.4.

Em frente à escola do Manuel o senhor Joaquim tem um quiosque que vende guloseimas. No outro dia, o Manuel 
comprou um saco de rebuçados e pagou um euro. Contudo, ficou a achar que alguma coisa estava mal, porque tinha 
menos rebuçados que o habitual.

Concordas ou discordas que o Manuel deveria:

Comer os rebuçados e não se importar com a sua 
quan�dade/preço.

Discordo
totalmente

Discordo
bastante Discordo Concordo

Concordo
bastante

Concordo
totalmente

Nem discordo
nem concordo

Guardar os rebuçados e confirmar a sua quan�dade em 
casa.

Pedir ao senhor Joaquim que confirmasse no momento a 
quan�dade de rebuçados e o seu preço.

De facto, o senhor Joaquim não se tinha enganado, tinha aumentado o preço de cada rebuçado. No entanto, esta 
informação não estava visível, nem o senhor Joaquim avisou os seus clientes. 

6.

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.2.

Muitíssimo 
incorreto

Muito 
incorreto

Incorreto Correto Muito 
correto

Muitíssimo 
correto

Nem incorreto
nem corretoEm que medida consideras que o comportamento do 

senhor Joaquim foi correto ou incorreto?
6.2.1.



Gostávamos agora de saber algumas coisas sobre ti.

Tens uma mesada, semanada ou diária?

Não Sim, uma mesada Sim, uma semanada Sim, uma diária

Tens um mealheiro, ou uma conta tipo poupança no banco?

Não

Sim, tenho um mealheiro

Sim, tenho uma 
conta-poupança no banco

Qual é a frequência com que costumas poupar dinheiro?

7.

8.

9.

Nada
frequente

Muito pouco
frequente

Pouco
frequente

Bastante
frequente

Muito 
frequente

Muitíssimo 
frequente

Frequente

Nada
frequente

Muito pouco
frequente

Pouco
frequente

Bastante
frequente

Muito 
frequente

Muitíssimo 
frequente

Frequente

Se sim, qual a frequência com que costumas pôr lá dinheiro?

Nada
frequente

Muito pouco
frequente

Pouco
frequente

Bastante
frequente

Muito 
frequente

Muitíssimo 
frequente

Frequente

Se sim, qual a frequência com que costumas pedir aos teus pais para porem lá 
dinheiro?

Vamos agora fazer-te umas perguntas sobre o Projeto “no Poupar Está o Ganho”:

Gostaste de participar no Projeto “no Poupar Está o 
Ganho”?

E as outras meninas e meninos da turma? Achas que 
gostaram de participar no Projeto “no Poupar Está o Ganho”?

Achas que aprendeste coisas novas com o Projeto “no 
Poupar Está o Ganho”?

10.

10.1.

10.2.

10.3.

Não gostei
nada

Gostei
muito pouco

Gostei
pouco

Gostei
bastante

Gostei
muito

Gostei
muitíssimo 

Gostei

Não gostaram
nada

Gostaram
muito pouco

Gostaram
pouco

Gostaram
bastante

Gostaram
muito

Gostaram
muitíssimo 

Gostaram

Não aprendi
coisas
novas

Aprendi
muito poucas
coisas novas

Aprendi 
poucas

coisas novas

Aprendi
bastantes

coisas novas

Aprendi
muitas

coisas novas

Aprendi
muitíssimas
coisas novas 

Aprendi
coisas 
novas

Achas que aprendeste coisas importantes com o Projeto 
“no Poupar Está o Ganho”?

10.4.

Não aprendi
coisas

importantes

Aprendi
muito poucas

coisas 
importantes

Aprendi 
poucas
coisas 

importantes

Aprendi
bastantes

coisas 
importantes

Aprendi
muitas coisas
importantes

Aprendi
muitíssimas

coisas
 importantes

Aprendi
coisas 

importantes

Achas que a tua participação no Projeto “no Poupar Está 
o Ganho” te ajudou a ser um melhor aluno a Matemática?

10.5.

Não ajudou
nada

Ajudou
muito pouco

Ajudou
pouco

Ajudou
bastante

Ajudou
muito

Ajudou
muitíssimo 

Ajudou

Achas que a tua participação no Projeto “no Poupar Está o 
Ganho” te ajudou a ser um melhor aluno de uma maneira geral?

10.6.

Não ajudou
nada

Ajudou
muito pouco

Ajudou
pouco

Ajudou
bastante

Ajudou
muito

Ajudou
muitíssimo 

Ajudou



Finalmente, relativamente aos teus pais
(se não vives com algum dos teus pais, por favor chama a pessoa que te entregou este questionário): 

Achas que com a tua participação no Projeto “no 
Poupar Está o Ganho”, os teus pais aprenderam 
coisas novas? 

11.1.
Não 

aprenderam
coisas
novas

Aprenderam
muito 

poucas
coisas novas

Aprenderam
poucas
coisas 
novas

Aprenderam
bastantes

coisas novas

Aprenderam
muitas

coisas novas

Aprenderam
muitíssimas
coisas novas 

Aprenderam
coisas 
novas

Achas que com a tua participação no Projeto “no 
Poupar Está o Ganho”, os teus pais aprenderam 
coisas importantes?

11.2.

Não 
aprenderam

coisas
importantes

Aprenderam
muito poucas

coisas 
importantes

Aprenderam 
poucas
coisas 

importantes

Aprenderam
bastantes

coisas 
importantes

Aprenderam
muitas coisas
importantes

Aprenderam
muitíssimas

coisas
 importantes

Aprenderam
coisas 

importantes

Falavas com os teus pais sobre o que fazias e 
aprendias no Projeto “no Poupar Está o Ganho”? 
Matemática?

11.3.
Nunca Raramente Muito

 poucas
vezes

Algumas
vezes

Bastantes
vezes

Muitas
vezes

Poucas
vezes

11.
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Anexo 3 

Questionário sobre as condições de implementação e as consequências 

do programa “no poupar está o ganho!” – versão docentes 



Questionário

Nada 
importante

Muito pouco 
importante

Pouco 
importante

Moderadamente
importante

Importante
Bastante

importante
Muito 

importante

Em que medida acha que é importante para a sua saúde comer legumes?

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

Como poderá verificar, não existem respostas certas ou erradas às questões deste questionário. O

que lhe pedimos é a sua opinião pessoal sobre diferentes aspetos relacionados com a Literacia

Financeira. Por favor, leia atentamente todasas questões e dê a sua resposta sincera a cada uma.

Na maioria das questões pedimos que responda escolhendo entre 7 opções. Estas opções estão

organizadas numa escala gradual. Deve colocar uma cruz (x) na opção que melhor corresponde à

sua opinião pessoal.

No questionário, as escalas de resposta variam consoante a opinião que lhe pedimos, mas a forma

de responder é semelhante à do exemplo abaixo.

A sua opinião poderia ser que comer legumes é “nada importante”. Se assim fosse, deveria

colocar uma cruz (x) no quadrado respetivo. Se achasse “muito pouco importante”, então teria

que colocar a cruz no quadrado a seguir. Ou seja, quanto menos achasse que ´importante para a

sua saúde comer legumes, mais a cruz deveria ser colocada para a esquerda.

Cara/o Docente,

O presente questionário faz parte do projeto “Medição de Impacto Social – no Poupar Está o

Ganho!”. Como é já do seu conhecimento, trata-se de um projeto cujo foco é a Educação

Financeira em crianças do 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico, e envolve cerca de 35 municípios da

região norte de Portugal.

Este projeto é desenvolvido pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da

Universidade do Porto (FPCEUP), em parceria com o Instituto Universitário de Ciências da Saúde.

Como verá adiante, é nosso objetivo conhecer a sua opinião sobre vários aspetos relacionados com

Educação Financeira.

A sua participação, como a das demais pessoas, é voluntária. A resposta ao questionário é

anónima, não tendo a pessoa que responde que se identificar em nenhum momento. A informação

recolhida é confidencial e apenas a equipa de investigação da FPCEUP tem acesso a ela.

A sua resposta a este questionário é muito importante para todos os parceiros envolvidos.

Agradecemosdesde já a sua participação.



Se já acompanhou a turma em anos anteriores indique quais:

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano

Relativamente à turma que acompanha no presente ano letivo, gostaríamos que nos desse a 
seguinte informação:

1

Já participou neste projeto mais alguma vez?

Não Sim

É o primeiro ano que a acompanha.

Já a acompanhou em anos anteriores.

2

3
Se sim, quantas vezes (anos)? __________

E a sua turma? Já participou neste projeto mais alguma vez?

Não Sim

4
Não sei

2º ano 3º ano 4º ano 5º ano Não sei1º ano

4.1. Se sim, em que anos? 

Área de formação

Idade Sexo MascFem
Anos de experiência 
profissional como docente

Em que medida acha que é importante desenvolver competências de gestão financeira no dia-a-
dia em:

5

5.1. Crianças do 1º CEB.

Nada 
importante

Muito pouco 
importante

Pouco 
importante

Moderadamente 
importante

Bastante 
importante

Muito 
importante

Muitíssimo 
importante

5.2. Crianças do 2º CEB.

Nada 
importante

Muito pouco 
importante

Pouco 
importante

Moderadamente 
importante

Bastante 
importante

Muito 
importante

Muitíssimo 
importante



Em que medida considera que o tema da “Literacia Financeira” deve ser abordado como:6
6.1. Parte integrante de uma área disciplinar.

Nada Muito pouco Pouco Moderadamente Bastante Muito Muitíssimo

6.2. Componente autónoma do currículo.

Nada Muito pouco Pouco Moderadamente Bastante Muito Muitíssimo

6.3. Atividade complementar de enriquecimento curricular.

Nada Muito pouco Pouco Moderadamente Bastante Muito Muitíssimo

6.4. Outra. Qual?________________________________________________________________

Em que medida gostou de participar neste programa?7
Não gostei 

nada 
Gostei muito 

pouco
Gostei 
pouco

Gostei 
moderadamente

Gostei 
bastante

Gostei 
muito

Gostei 
muitíssimo

Em que medida considera que com este programa aprendeu:8
8.1. Coisas novas.

8.2. Coisas importantes.

De uma maneira geral, foi importante para si fazer parte deste projeto?9
Nada 

importante
Muito pouco 
importante

Pouco 
importante

Moderadamente 
importante

Bastante 
importante

Muito 
importante

Muitíssimo 
importante

Como avalia o seu envolvimento neste projeto?10
Nenhum 

envolvimento
Muito pouco 

envolvimento
Pouco 

envolvimento
Envolvimento

moderado

Bastante 
envolvimento

Muito 
envolvimento

Muitíssimo 
envolvimento

Não aprendi 

coisas novas 

Aprendi muito 
poucas coisas 

novas 

Aprendi  poucas 

coisas novas

Aprendi 

coisas novas

Aprendi 
bastantes coisas 

novas

Aprendi muitas 

coisas novas

Aprendi 
muitíssimas 
coisas novas

Não 
aprendi coisas 

importantes 

Aprendi muito 

poucas coisas 
importantes 

Aprendi  

poucas coisas 
importantes

Aprendi 

coisas 
importantes

Aprendi 
bastantes coisas 

importantes

Aprendi 

muitas coisas 
importantes

Aprendi 
muitíssimas coisas 

importantes



Avalie cada um dos módulos que se seguem relativamente à sua aplicabilidade no dia-a-dia das
crianças:

1.1. Necessidades e desejos.

1.2. Despesas e rendimentos.

14

Nada
aplicável

Muito pouco 
aplicável

Pouco 
aplicável

Moderadamente 
aplicável

Bastante 

aplicável
Muito 

aplicável

Muitíssimo 

aplicável

1.3. Risco e incerteza no plano 
financeiro.

2.1. Meios de pagamento.

2.2. Contas bancárias.

2.3. Empréstimos.

2.4. Sistema financeiro.

2.5. Seguros.

4. Ética nas questões 
financeiras.

5. Direitos e deveres.

Utilizando uma escala de 100 pontos, em que o valor zero representa uma avaliação totalmente 
negativa e o valor 100 uma avaliação “perfeita”, avalie este projeto nas seguintes dimensões:

Qualidade da formação que recebeu através da FACM

Articulação com a FACM

Qualidade do manual facultado pela FACM

Qualidade das atividades propostas pela FACM

Acessibilidade da plataforma da FACM

Utilidade pedagógica da plataforma da FACM

Relevância dos conteúdos temáticos

Metodologia proposta pela FACM

13

Quantas horas em média dedicou por mês a este projeto? 12

E o envolvimento das/os suas/seus alunas/os da turma?11
Nenhum 

envolvimento
Muito pouco 

envolvimento
Pouco 

envolvimento
Envolvimento

moderado

Bastante 
envolvimento

Muito 
envolvimento

Muitíssimo 
envolvimento

3.1. Poupança.



Gostaríamos agora de lhe colocar algumas questões relativamente às suas alunas e aos
seus alunos.

Queremos que nos dê a sua apreciação global, considerando a turma como um todo, e não relativamente a
quaisquer casos particulares.

Relativamente a questões de “gestão quotidiana do dinheiro”, como descreveria os seus alunos e
alunas deste ano letivo, antes e depois de passarem pelo Programa?

Utilize para o efeito a tabela abaixo, inserindo nas respetivas colunas um valor de 0 a 6 de acordo com a
seguinte escala: (0) nada; (1) muito pouco; (2) pouco; (3) nem muito nem pouco; (4) bastante, (5) muito,
(6) muitíssimo.

Antes do Programa Depois do Programa

Conscientes.

Preparadas/os.

Motivadas/os.

Curiosas/os.

Interessadas/os.

15

Em termos gerais, como classificaria a compreensão dos seus alunos e alunas relativamente aos
seguintes conceitos inerentes à “gestão quotidiana do dinheiro” (seja relativamente a bens materiais
ou imateriais, serviços, aquisições, etc.):

Mais uma vez, pedimos que preencha a tabela abaixo, considerando omomento anterior ao Programa e o
momento atual. Para o efeito, insira nas respetivas colunas um valor de -3 a 3, de acordo com a seguinte
escala: (-3) muitíssimo má; (-2) muito má; (-1) má; (0) nem má nem boa; (1) boa; (2) muito boa; (3)
muitíssimo boa.

Compreensão
antes do Programa

Compreensão
depois do Programa

Saber o que é um desejo.

Saber identificar o que é supérfluo.

Saber o que é uma necessidade.

Saber identificar o que é essencial.

Saber o que é poupança.

16



Relativamente à participação dos seus alunos no Programa de Literacia Financeira, gostaríamos 
de saber a sua opinião relativamente aos aspetos que se seguem:

17.1. Acha que, de uma maneira geral, as/os suas/seus alunas/os gostaram de participar neste programa?

Não 
gostaram nada

Gostaram muito 
pouco

Gostaram 
pouco

Gostaram 
moderadamente

Gostaram 

bastante
Gostaram 

muito
Gostaram 

muitíssimo

17

17.2. Acha que as/os suas/seus alunas/os aprenderam coisas novas com o programa?

Não 
aprenderam 
coisas novas 

Aprenderam 
muito poucas 
coisas novas 

Aprenderam  
poucas coisas 

novas

Aprenderam 
coisas novas

Aprenderam 

bastantes coisas 
novas

Aprenderam 
muitas coisas 

novas

Aprenderam 
muitíssimas 
coisas novas

17.3. Acha que as/os suas/seus alunas/os aprenderam coisas importantes?

Não 
aprenderam 

coisas 
importantes 

Aprenderam 
muito poucas 

coisas 
importantes 

Aprenderam  
poucas coisas 
importantes

Aprenderam 
coisas 

importantes

Aprenderam 
bastantes coisas 

importantes

Aprenderam 
muitas coisas 
importantes

Aprenderam 
muitíssimas coisas 

importantes

Em que medida considera que a participação das/os suas/seus alunas/os neste projeto as/os
ajudou a melhorarem:

18

As suas competências 
de gestão financeira.

A sua aprendizagem 
escolar.

Não ajudou 
nada

Ajudou muito 
pouco

Ajudou 
pouco

Ajudou mais ou 
menos

Ajudou 
bastante

Ajudou 
muito

Ajudou 
muitíssimo

A sua capacidade de 
trabalhar em grupo.

A sua relação com as/os 
colegas de turma.

A sua relação 
com a escola.

A sua criatividade.

As suas notas.



Em que medida considera que este projeto promoveu:19

A identificação das/os 
suas/seus alunas/os 
com a sua escola.

A identificação das/os 
suas/seus alunas/os 
com a sua turma.

O desenvolvimento global 
das/os suas/seus alunas/os.

Novos processos 
de aprendizagem.

Nada Muito pouco Pouco Moderadamente Bastante Muito Muitíssimo

Pedimos agora que avalie o impacto escolar deste projeto em cada um/a dos/as seus/suas

alunos/as. Para o efeito, preencha a grelha abaixo, fazendo corresponder a numeração de cada

aluna/o com aquela que ela/e tem na lista de relação de turma.

20

Matemática Geral

Nº1

Nº2

Nº3

Nº4

Nº5

Nº6

Nº7

Nº8

Nº9

Nº10

Nº11

Nº12

Nº13

Nº14

Matemática Geral

Nº15

Nº16

Nº17

Nº18

Nº19

Nº20

Nº21

Nº22

Nº23

Nº24

Nº25

Nº26

Nº27

Nº28

Na coluna “Matemática”, pedimos que indique em que medida considera que este programa ajudou a/o aluna/o a
melhorar as suas competênciasamatemática.
Na coluna “Geral”, pedimos que indique em que medida considera que este programa ajudou a/o aluna/o amelhorar as
suas competênciasescolares em termosgerais.

Para o efeito, insira em ambas as colunas um valor de 0 a 6 de acordo com a seguinte escala: (0) não ajudou nada; (1)
ajudoumuito pouco; (2) ajudou pouco; (3) ajudou; (4)ajudou bastante; (5)ajudoumuito; (6) ajudoumuitíssimo.



Para fins de referência, usar: 
Serôdio, R., Lima, J. A., Serra, A. , Catita, L., Brito, S. & Pinto, B. (2019). Medição de Impacto Social do Programa 

“No Poupar Está o Ganho!”. Porto: SINCLab – Social Inclusion Laboratory,
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto.



 

 

Anexo 4 

Ficha de registo das classificações a matemática 



Papel Timbrado da Escola 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

No âmbito do Projeto de Educação Financeira “No Poupar Está o Ganho”, implementado pela 

Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, com o código POCH – 04-5267-FSE-000083 e 

cofinanciado pela Iniciativa Portugal Inovação Social através do Programa Operacional Capital 

Humano (POCH), declara-se que, sob orientação do/a professor/a 

………………………………………………………, participaram no projeto no ano letivo 2018/2019,  ..….. 

alunos (inserir número de alunos), da turma …, do … ano, do … Ciclo do Ensino 

Básico/Secundário, (cortar o que não interessa), da Escola ………………………………………, 

pertencente do Agrupamento de Escolas …………………………………………………………………………..…, do 

Município de …………………………………………. 

Mais se declara, para efeitos de avaliação de impacto do Projeto “No Poupar Está o Ganho” que 

…….… alunos (colocar o número de alunos) melhoraram as notas a Matemática em um nível/um 

valor (cortar o que não interessa) do ano letivo 2017/2018 para o ano letivo 2018/2019.  

 

Local, data. 

 

 

Assinatura  

________________________________ 

 (nome) 

 



 

 

Anexo 5  

Consentimento informado pais e encarregados de educação 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

 

 
 

O objetivo deste Documento de Apresentação é o de dar a conhecer os aspetos essenciais de um projeto para o qual solicitamos 

a sua participação, designado “Medição de Impacto Social – no Poupar Está o Ganho!”, de modo a que possa decidir de forma 

informada. 

No presente ano letivo, cerca de 35 municípios têm promovido em escolas do seu território a implementação do Programa “No 

Poupar Está o Ganho!” junto de crianças e jovens que frequentam o Ensino Básico e Secundário. Este programa foi desenvolvido 

e é implementado pela Fundação Dr. António Cupertino de Miranda (FACM), e tem como objetivo principal promover 

competências de Literacia Financeira. A participação das crianças e jovens decorre no contexto das atividades pedagógicas da 

escola e é assegurada pelo envolvimento no projeto dos seus professores e professoras. 

O Programa “No Poupar Está o Ganho!” conta já a sua 9ª edição e será implementado nas escolas participantes de cada 

município, com um modelo já utilizado com sucesso nas edições anteriores. Neste ano letivo o programa será acompanhado por 

um outro projeto independente que pretende avaliar o Impacto Social do programa. Este projeto, “Medição de Impacto Social 

– no Poupar Está o Ganho!”, é desenvolvido e implementado pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade do Porto (FPCEUP). 

Muito sumariamente, o objetivo deste projeto de medição de impacto social é testar em que medida a participação das crianças 

e jovens no Programa “No Poupar Está o Ganho!” gerou mudanças em vários domínios do seu quotidiano nos quais as 

competências de literacia financeira são um aspeto importante. Para pôr em prática este objetivo, a equipa da FPCEUP criou um 

conjunto de materiais lúdico-pedagógicos que serão utilizados em atividades a realizar com as crianças e jovens no contexto 

escolar. 

Não faz parte dos objetivos do projeto de medição de impacto introduzir qualquer forma, explícita ou implícita, de “avaliação 

das crianças e jovens” que participam no programa. Por esta razão, as atividades que serão propostas têm caráter 

essencialmente lúdico e enquadradas no conjunto das suas atividades escolares regulares. Tanto assim é, que contaremos 

também com a participação de crianças e jovens que realizam as mesmas atividades, apesar de não participarem no Programa 

“no Poupar Está o Ganho!”. Não serão produzidos quaisquer resultados que permitam inferir comparações entre crianças, jovens, 

turmas ou escolas. 

 

 



Eu, abaixo assinado/a,                                                                                                                                                                                                                              , 

responsável pelo/a aluno/a                                                                                                                                                                                                                     , 

autorizo / não autorizo [se autoriza, coloque um círculo em torno de “autorizo”; caso não autorize, faça-o em torno de “não autorizo”] a sua participação no projeto “Medição de Impacto 

Social – no Poupar Está o Ganho”, coordenado pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto.  

Data [dia, mês, ano]: ___/___/_______ 

Assinatura do/a Encarregado/a Educação:  

  

 

Os materiais e atividades desenvolvidas serão exclusivamente assegurados por investigadores de terreno com formação 

específica para o efeito.  

A informação de cada criança e jovem será anónima, confidencial e sujeita aos critérios éticos e deontológicos a que a equipa da 

FPCEUP está obrigada. O mesmo se aplica aos demais participantes, nomeadamente pais e professores.  

É nossa expetativa que a informação que acima lhe apresentamos seja suficiente para que possamos contar com a sua 

participação no Projeto “Medição de Impacto Social – No Poupar Está o Ganho!”, nomeadamente através da sua autorização 

para que o/a seu/sua educando/a seja integrado/a com os/as demais colegas de turma naquelas atividades. Para este efeito 

encontra abaixo uma “Declaração de Consentimento Informado” que agradecemos que preencha.  

Caso considere necessário algum tipo de informação adicional que a equipa da FPCEUP possa fornecer, agradecemos que utilize 

o contacto indicado abaixo. 

A equipa da FPCEUP, e em nome dos vários parceiros acima mencionados, agradece a sua colaboração.  

 

 

 

 
 

                          Pela equipa, 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Rui Serôdio, PhD 
Professor Auxiliar 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação 
Universidade do Porto 
Rua Alfredo Allen 
4200-135 Porto 
 
Email: rserodio@fpce.up.pt 
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