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Apresentação 

Este projeto integrador é o Produto Educacional vinculado à dissertação de 

mestrado PROJETO INTEGRADOR SOBRE EDUCAÇÃO FINANCEIRA: 

CONTRIBUIÇÕES PARA UMA FORMAÇÃO INTEGRAL NO ENSINO MÉDIO 

INTEGRADO, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação 

Profissional e Tecnológica em Rede Nacional (ProfEPT). A construção e 

aplicação do projeto efetivaram-se com base em elementos da pesquisa-ação, 

em uma atividade conjunta entre as pesquisadoras, docentes do campus e 

educador financeiro convidado. Levando em consideração a 

interdisciplinaridade, o trabalho visou ser um elo entre várias áreas do 

conhecimento e contribuir para formação integral do aluno no que se refere a 

educação financeira, envolvendo as disciplinas de Matemática, de História, de 

Geografia, de Sociologia, de Economia. 

 

Autoras 

Susiany Mirela Machado – Mestre em Educação Profissional Tecnológica pelo 

IFSP (ProfEPT, 2021). Bacharel em Ciências Contábeis pela Centro 

Universitário Unifafibe (UNIFAFIBE,2007). MBA em Contabilidade: Governança 

e Controle pela Fundação Pesquisa e Desenvolvimento da Administração 

Contabilidade e Economia (FUNDACE, 2010). Especialista em Gestão Pública 

pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB, 2013).  

Riama Coelho Gouveia - Doutora em Física pela Universidade Federal de São 

Carlos (2016). Mestre em Ensino de Ciências Exatas - Física pela Universidade 

Federal de São Carlos (2011). Possui graduação em Física (Licenciatura) pelo 

Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo (2005). Desde 2008 é 

professora do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo, 

campus Sertãozinho. Tem experiência na área de Física e Ensino de Física.  
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Título do projeto 

 Projeto integrador “Minha casa, minha dívida! ” 

 

Público alvo 

Ensino médio integrado. Não há restrições quanto ao ano, turma ou curso, 

podendo ser desenvolvido em diferentes contextos. 

 

Objetivos: 

• Desenvolver atividades didático-pedagógicas sobre educação financeira 

utilizando diferentes metodologias de forma a contribuir com os processos 

de ensino-aprendizagem, nas diferentes disciplinas, promovendo uma 

visão contextualizada do conhecimento escolar.  

• Estimular a apropriação dos conhecimentos da matemática, história, 

geografia, sociologia e economia, de forma interdisciplinar, para 

compreender a sociedade e para interpretar, avaliar e planejar 

intervenções no mundo contemporâneo baseadas no conhecimento 

científico. 

• Compreender os diversos aspectos relacionados à educação financeira e 

sua influência na realidade social 

• Compreender as particularidades do setor imobiliário brasileiro e a 

necessidade de análise, tanto da organização financeira quanto de 

questões de infraestrutura, para aquisição de um imóvel residencial. 

• Estimular o desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes, 

pautado pela busca da formação integral. 

 

Desenvolvimento  

Inicialmente se aplica um questionário diagnóstico para conhecer o perfil e o 

conhecimento prévio dos estudantes quanto ao tema educação financeira no 

contexto da aquisição de um imóvel residencial. Esse questionário deve ser 

utilizado como parâmetro para o planejamento das diferentes etapas do projeto. 

A realização do projeto conta com um conjunto de atividades apresentadas no 

Quadro 1. A sequência das atividades não é rígida, podendo ser adaptada às 

condições específicas do local de desenvolvimento do projeto. A duração está 

especificada em termos de aulas, com duração estimada entre 45min e 50min.  
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Quadro 1. Atividades do Projeto “Minha Casa, Minha Dívida” 

 

Tema Objetivo Duração 

Apresentação  Apresentar o projeto aos estudante e distribuir 

os perfis das famílias. 

1 aula 

Atividade de 

Matemática 

Relacionar o conteúdo da matemática 

financeira a casos reais do cotidiano das 

famílias dos estudantes. 

3 aulas 

Atividade de 

História 

Abordar termos econômicos/ financeiros 

amplamente divulgados nos meios de 

comunicação, mas não compreendidos pela 

maioria da população,  sua relação com os 

conteúdos históricos e a  influência na vida das 

famílias. 

2 aulas 

Palestra com 

Economista 

Discutir  a importância de controlar o orçamento 

pessoal e familiar,  sendo crítico aos produtos 

financeiros ofertados no mercado, com objetivo 

de poupar para aquisição de um imóvel 

residencial. 

2 aulas 

Palestra com  

Educador 

Financeiro 

Discutir fatores financeiros diversos, 

relacionados à organização da economia 

familiar necessária à aquisição de imóvel. 

2 aulas 

Atividade de 

Sociologia 

Análise dos aspectos sociológicos envolvidos 

no processo de aquisição de um imóvel no 

contexto social das famílias brasileiras. 

2 aulas 

Atividade de 

Geografia 

Abordar temas como a ocupação de terras e o 

direito à propriedade, no contexto das políticas 

públicas e do mercado de imóveis. 

2 aulas 

Atividade de 

Informática 

Esclarecer dúvidas quanto a realização da 

simulação de compras de imóveis nos sites das 

instituições bancárias.  

1 ou 2 

aulas 
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Exposição Elaboração de material (pôster, cartaz, etc) 

com esclarecimentos quanto ao conteúdo e 

formatação dos trabalhos.  

Apresentação final dos trabalhos para a 

comunidade escolar. 

1 ou 2 

aulas de 

preparação 

+ tempo da 

exposição 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

Para finalizar pode ser aplicado um questionário avaliativo, no sentido de verificar 

a aprendizagem dos alunos e as contribuições para formação integral.  Podem 

ser adotadas outras formas de avaliação, individual ou coletiva, de acordo com 

a realidade dos discentes e docentes envolvidos no projeto.  Cabe destacar que 

esta é apenas uma avaliação final, mas a avaliação deve ser contínua, sendo 

realizada em todas as etapas, levando em conta a interação dos alunos com as 

atividades propostas.                                                                                                                                                                                                             

As próximas páginas apresentam cada uma das atividades do projeto, na 

sequência em que aparecem acima. 
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Questionário diagnóstico 
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Apresentação do Projeto 

Antes da apresentação para a turma, com base nos dados diagnósticos da renda 

familiar e número de integrantes da turma, devem ser criados os perfis familiares, 

como mostram os exemplos: 

 Família C – 2 responsáveis – 2 pessoas 
Renda responsável 1 : R$ 1.650,00 
Responsável 2: desempregado 
Renda Bruta total: R$ 1650,00 
FGTS responsável 1 (10 anos):  R$ 15.350,00 
FGTS responsável 2 (15 anos): R$ 14.600,00 
GASTOS 
Aluguel: R$ 480,00 
Energia: R$ 45,00 
Água e esgoto: R$ 31,00 
Alimentação e higiene: R$ 750,00 
Dívida cartão de crédito mensal: R$ 111,00 

 

Família D – 2 responsáveis e 2 filhos – 4 pessoas 

Renda Bruta responsável 1 : R$ 3.509,00 

Renda Bruta responsável 2: R$ 2.100,00 

Renda Bruta total: R$ 5.609,00 

FGTS responsável 1 (5 anos):  R$ 13.500,00 

FGTS responsável 2 (3 anos):  R$ 6.350,00 

POUPANÇA: R$ 12.244,00 

GASTOS 

Aluguel: R$ 850,00 

Condomínio: R$ 350,00 

Energia: R$ 155,00 

Água e esgoto: R$ 75,00 

Financiamento automóvel: R$ 748,00 

Alimentação e higiene: R$ 1750,00 
Dívida cartão de crédito mensal: R$ 381,00 

 

Na apresentação do projeto aos estudantes explica-se a proposta, que é a 

aquisição de um imóvel por parte de grupos, sendo que cada grupo representa 

uma família com o perfil de renda e gastos previamente definidos. 

Os estudantes são distribuídos nos grupos/famílias (grupos com números 

diferentes de integrantes de acordo com a composição numérica das famílias) e 

recebem as informações relativas à sua família. 

 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, 2020. 
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Atividade de Matemática 

 

A atividade se inicia com a apresentação de vídeos para posterior discussão dos 

temas abordados. 

 

“Huguinho e Zezinho” desenvolvido pelo site “Matemática Multimídia” da 

UNICAMP. Disponível em : https://m3.ime.unicamp.br/recursos/1118 

 
 

 

“O sonho dourado” também desenvolvido pelo site “Matemática Multimídia” 

da UNICAMP. Disponível em: https://m3.ime.unicamp.br/recursos/1178 

 
 

Após os vídeos, apresentam-se exemplos reais da matemática financeira, 

trabalhado conteúdos como: porcentagem, aumentos e descontos, variação 

percentual, uso da regra de três, juros simples e compostos, conforme os 

problemas exemplificados. 

 

https://m3.ime.unicamp.br/recursos/1118
https://m3.ime.unicamp.br/recursos/1178
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Juros simples 

 

 
Fonte: Plano de aula fornecido pelo professor de Matemática, 2019. 

 

 

Juros compostos 

 

 
Fonte: Plano de aula fornecido pelo professor de Matemática, 2019. 
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Atividade de História 

 

O desenvolvimento da atividade baseia-se na leitura e intepretação de texto, 

seguida de discussão sobre os temas abordados. 

Texto 1: Por que, em algumas vezes, não percebemos a inflação? 

Link: https://educandoseubolso.blog.br/2018/04/23/por-que-vezes-nao-

percebemos-inflacao/ 

 
 

Alguns tópicos que podem ser discutidos com base neste texto são: 

✓ O que são indicadores econômicos tais como inflação, cotação do dólar, PIB 

e IPCA; 

✓ Como os índices financeiros foram e são importantes para a economia, no 

decorrer da história dos diferentes países; 

✓ As influências dos índices financeiros na vida cotidiana das pessoas, nos 

seus orçamentos familiares e consequentemente no poder de compra de um 

imóvel residencial; 

✓ O impacto diferenciado dos índices econômicos no poder de compra das 

pessoas e famílias, tendo em vista que cada um apresenta diferentes 

peculiaridades de consumo. 

 

 

 

 

 

https://educandoseubolso.blog.br/2018/04/23/por-que-vezes-nao-percebemos-inflacao/
https://educandoseubolso.blog.br/2018/04/23/por-que-vezes-nao-percebemos-inflacao/
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Texto 2: O dólar subiu, e daí? 

Link: https://educandoseubolso.blog.br/2018/08/30/o-dolar-subiu-e-dai/ 

 

 
Alguns tópicos que podem ser discutidos com base neste texto são: 

✓ A influência do dólar no mundo e na sociedade brasileira; 

✓ Tensões e conflitos econômicos ente China e Estados Unidos; 

✓ Fuga de capitais para países desenvolvidos;  

✓ Relação entre incertezas políticas e desvalorização do real frete ao dólar; 

✓ Influência do dólar nos preços de insumos e de commodity (bens primários: 

soja, milho, trigo, minérios, etc.);  

✓ A remessa de dinheiro para o exterior e o prejuízo para economia brasileira; 

✓ Relação do dólar com concentração de capital e de tecnologias;  

✓ Valorização cultural, desde a colonização, do que vem de fora ou de outros 

países;  

✓ Como gastos no cartão de crédito no exterior pode ser um problema 

financeiro futuro. 

É interessante realizar a entrega dos textos antes da realização da aula, para 

que os alunos leiam em casa. Caso não seja possível, ou no caso dos estudantes 

não efetivarem a leitura prévia, estabelecer alguns minutos para a realização da 

leitura. Em seguida passar ao debate sobre os textos, abrindo a palavra aos 

estudantes para manifestações espontâneas, guiando-os através dos tópicos 

estabelecidos.   

 

 

 

 

https://educandoseubolso.blog.br/2018/08/30/o-dolar-subiu-e-dai/
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Palestra com Economista 

 

A palestra se desenvolve a partir da exposição dialogada dos conteúdos, com 

auxílio de apresentação de slides, e posterior solução de dúvidas, abordando os 

assuntos: finanças pessoais, orçamento doméstico, planejamento financeiro e 

principais tipos de investimento financeiro. 

 

 

 
Fonte: Conteúdo da palestra fornecido pela economista, 2019. 
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Fonte: Conteúdo da palestra fornecido pela economista, 2019. 
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Palestra com Educador Financeiro 

 

A palestra com o educador financeiro se desenvolve a partir de uma roda de 

conversa auxiliada por apresentação de slides. 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, 2019. 

  

Fonte: Conteúdo da palestra fornecido pelo educador financeiro, 2019 

Contextualizando o tema da palestra “Curso Superior, ferramenta para 

incrementar o orçamento familiar” com o projeto em desenvolvimento, podem ser 

abordados os assuntos: 

✓ Conhecimentos necessários para lidar com o dinheiro da melhor forma 

possível e pequenas ações que evitam o desperdício do dinheiro resultante 

do trabalho - Educação financeira e sua relação com a qualidade de vida; 

✓ Organização do orçamento familiar com objetivo de sobras financeiras 

(lucro), para investimento em imóveis; 

✓ Necessidade de ser crítico às promoções que incentivam o consumismo; 

✓ Como otimizar o 13° salário e não contrair dívidas no início de cada ano; 

✓ Cheque especial e cartão de crédito como forma de endividamento; 

✓ Curso superior e expectativa de melhorar de vida; 

✓ Rede de contatos e sua influência no mercado de trabalho; 

✓ História do surgimento dos bancos; 

✓ Diferença entre juros pagos na poupança e no empréstimo. 

✓ Como escolher um imóvel para financiar. 
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Atividade de Sociologia 

 

A atividade desenvolve-se na forma de uma exposição dialogada sobre o tema 

“Educação financeira nas escolas: entre o fetichismo da meritocracia e do 

empreendedorismo e as reais possibilidades didáticas”, com auxílio de 

apresentação de vídeos e slides. 

Inicia-se com a reprodução do vídeo famoso da Betina, em que ela alega que 

com investimento de apenas R$1520,00, em 3 anos acumulou 1 milhão de reais 

(disponível em https://www.youtube.com/watch?v=knIHvor2gHs) e em seguida 

do vídeo “Bettina”, onde um especialista do mercado de ações demonstra a falsa 

impressão de facilidade para enriquecimento no mercado financeiro 

(https://www.youtube.com/watch?v=vXnlLTP1dTs) 

    

Em seguida passa-se à apresentação dos objetivos da educação financeira, 

amplamente divulgados pelos veículos de comunicações e por órgãos 

internacionais como OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico), analisando quais desses objetivos são possíveis na realidade da 

população brasileira, destacando os itens como: Azul – possível; Preto – 

parcialmente possível; e Vermelho – impossível.   

 
Fonte: Conteúdo da palestra fornecido pelo sociólogo, 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=knIHvor2gHs
https://www.youtube.com/watch?v=vXnlLTP1dTs
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Também é possível realizar uma discussão mais aprofundada sobre os 

principais produtos financeiros e a que população ou renda estão disponíveis, 

demonstrar a realidade perversa de que os produtos com menores juros (crédito 

consignado, antecipação de décimo terceiro, etc.) são disponibilizados para uma 

população melhor estabilizada financeiramente, com exclusão de acesso às 

pessoas em condição de pobreza.  

 

 
Fonte: Conteúdo da palestra fornecido pelo sociólogo, 2019. 

 

Finalizando, ressalta-se que a proposta do projeto de aquisição de um imóvel é 

válida pelo conhecimento que será adquirido no processo de desenvolvimento, 

porém os estudantes têm que ter a consciência que essa modalidade financeira, 

o financiamento imobiliário, não está nem se quer disponível à camada da 

população composta por desempregados, trabalhadores informais e os que têm 

uma renda muito baixa ou estão em situação de pobreza. 
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Atividade de Geografia 

 

A atividade desenvolve-se na forma de roda de conversa auxiliada por slides e 

vídeos, sobre o tema “O processo de urbanização da cidade de 

“Sertãozinho” (adaptar a cidade ou região de aplicação projeto), uma análise 

crítica”. 

Para contextualização do tema faz-se a reprodução de vídeos comerciais de 

empreendimentos imobiliários ou anúncios de venda de imóveis da região de 

aplicação do projeto, debatendo sobre para que tipo de população esses vídeos 

foram pensados, e como não são uma possibilidade para as famílias que 

ganham um salário mínimo. 

Apresentam-se, então, vídeos ou documentários de ocupação de terras por sem 

tetos, ou/e de regiões de ocupações irregulares como favelas e cortiços na 

região ou estado de aplicação do projeto.  

Chegando ao tema central da atividade, podem desenvolvimento os assuntos: 

✓ Exemplos reais de obras públicas que influenciaram na valorização ou 

desvalorização de terrenos e regiões da cidade - decisões políticas que 

valorizam propriedades privadas; 

✓ Especulação imobiliária e o fato de seu rendimento ser muito maior do que 

demais investimentos, sendo justificativa do envolvimento de muitos 

empresários na política; 

✓ Apresentação dos dados da população brasileira relativo à moradia, 

debatendo e ressaltando o porquê dessa condição no Brasil hoje, justificando 

que “a propriedade privada é criada no Brasil para que o trabalhador não 

tenha acesso a terra, assim ficaria mão de obra barata disponível no 

mercado”. 
 

 
Fonte: Elaborada pela autora, 2020. 
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Atividade de Informática 

 

A atividade, desenvolvida no laboratório de informática, consiste na simulação 

das possibilidades de financiamento para aquisição dos imóveis previamente 

selecionados pelos grupos/famílias, nos sites das instituições bancárias, tendo 

caráter prático e necessitando da participação ativa dos estudantes. 

 

Fonte: https://www42.bb.com.br/portalbb/imobiliario/creditoimobiliario/ 

simular,802,2250,2250.bbx?eni_gclid=Cj0KCQiAk53-BRD0ARIsAJuNhpsPc9heLdd 

Ofkt3yTernP3bQfr_Or1OJ8yAayYCoAHBjS6TOyZjGjEaAs-jEALw_wcB&_gid= 

GA1.3.101185763.1606928080&pk_vid=9b628d8e70db48ab16069281209b7f5b 

 

Fonte: http://www8.caixa.gov.br/siopiinternet-

web/simulaOperacaoInternet.do?method=inicializarCasoUso 

 

 

https://www42.bb.com.br/portalbb/imobiliario/creditoimobiliario/simular,802,2250,2250.bbx?eni_gclid=Cj0KCQiAk53-BRD0ARIsAJuNhpsPc9heLddOfkt3yTernP3bQfr_Or1OJ8yAayYCoAHBjS6TOyZjGjEaAs-jEALw_wcB&_gid=GA1.3.101185763.1606928080&pk_vid=9b628d8e70db48ab16069281209b7f5b
https://www42.bb.com.br/portalbb/imobiliario/creditoimobiliario/simular,802,2250,2250.bbx?eni_gclid=Cj0KCQiAk53-BRD0ARIsAJuNhpsPc9heLddOfkt3yTernP3bQfr_Or1OJ8yAayYCoAHBjS6TOyZjGjEaAs-jEALw_wcB&_gid=GA1.3.101185763.1606928080&pk_vid=9b628d8e70db48ab16069281209b7f5b
https://www42.bb.com.br/portalbb/imobiliario/creditoimobiliario/simular,802,2250,2250.bbx?eni_gclid=Cj0KCQiAk53-BRD0ARIsAJuNhpsPc9heLddOfkt3yTernP3bQfr_Or1OJ8yAayYCoAHBjS6TOyZjGjEaAs-jEALw_wcB&_gid=GA1.3.101185763.1606928080&pk_vid=9b628d8e70db48ab16069281209b7f5b
https://www42.bb.com.br/portalbb/imobiliario/creditoimobiliario/simular,802,2250,2250.bbx?eni_gclid=Cj0KCQiAk53-BRD0ARIsAJuNhpsPc9heLddOfkt3yTernP3bQfr_Or1OJ8yAayYCoAHBjS6TOyZjGjEaAs-jEALw_wcB&_gid=GA1.3.101185763.1606928080&pk_vid=9b628d8e70db48ab16069281209b7f5b
http://www8.caixa.gov.br/siopiinternet-web/simulaOperacaoInternet.do?method=inicializarCasoUso
http://www8.caixa.gov.br/siopiinternet-web/simulaOperacaoInternet.do?method=inicializarCasoUso
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Exposições dos trabalhos 

 

Após o desenvolvimento de todas as atividades os grupos/famílias estão aptos 

a escolhes escolher o imóvel que seja mais adequado ao perfil familiar de cada 

grupo. Com base nessa escolha os grupos devem preparar um material para 

exposição, na forma de poster, cartaz, apresentação de slides, ou da forma 

acordada pelos participantes.  

No material produzido para exposição é importante constar as seguintes 

informações: 

✓ Perfil familiar; 

✓ Organização de renda familiar; 

✓ Estrutura dos imóveis (fotos); 

✓ Região de localização dos imóveis e a infraestrutura dessa região; 

✓ Uso do FGTS e da poupança como um maior valor de entrada;  

✓ Simulação de compra corrigida. 

 

✓  
✓ Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, 2019. 

 

Quando o material estiver pronto e revisado pode ser realizada uma exposição 

aos colegas de sala (nesse caso cada grupo de uma vez), ou para a comunidade 

escolar (no formato de feira), através de evento aberto ao público.  

É importante, em todos os casos, explicar quais informações devem ser 

apresentadas sobre o desenvolvimento do projeto no formato oral e 

supervisionar as atividades, especialmente se for exposição aberta,  observando 

fatores como: clareza dos dados, desenvolvimento, segurança na apresentação 

etc.  
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Questionário avaliativo 

Projeto de Educação Financeira 

“Minha Casa, Minha Dívida” 
Curso Técnico Integrado em Química - 2º ano  - 2019 

Questionário de Avaliação Discentes 
 

 
 
1 – O que é Educação Financeira para você? 
 
A (   ) Aprender a controlar os seus gastos. 
B (   ) Saber o que fazer com o seu dinheiro. 
C (   ) Gastar menos do que ganha. 
D (   ) Resposta livre: ____________________________________________________________ 
 
2 – Como você se sente a respeito dos seus conhecimentos para gerenciar seu próprio dinheiro 
ou ajudar no controle do dinheiro de sua família? 
 
A (   ) Nada seguro – Eu gostaria de possuir um nível mais aprofundado de Educação Financeira. 
B (   ) Pouco seguro -  Eu gostaria de saber um pouco mais sobre Educação Financeira. 
C (   ) Razoavelmente seguro – Conheço muitas coisas,  mas precisaria estudar mais sobre o 
assunto. 
D (   ) Muito seguro – Possuo um conhecimento que atende as minhas necessidades. 
 
3 – O que o projeto “Minha casa, minha dívida” modificou em você? 
 
A (   ) Forma de pensar, mas não de agir sobre questões financeiras. 
B (   ) Forma de pensar e agir sobre questões financeiras. 
C (   ) Forma de pensar, agir e exigir direitos relacionados às questões financeiras. 
D (   ) Não modificou nada. 
 
4 – Com o desenvolvimento do projeto “Minha casa, minha dívida”, quais fatores referentes à 
aquisição de imóvel são importantes, na sua opinião? (Pode marcar mais de uma alternativa) 
 
A (   ) Localização e infraestrutura do bairro. 
B (   ) Condições físicas do imóvel. 
C (   ) Renda familiar suficiente para arcar com a dívida. 
D (   ) Questões de desenvolvimento social da população. 
E (   ) Todas as alternativas anteriores. 
F (   ) Nenhuma das alternativas. 
 
5 – A partir do perfil da sua família no projeto “Minha casa, minha dívida”, o que você achou 
mais difícil?  
 
A (   ) Organizar o orçamento para poder comprar o imóvel. 
B (   ) Achar um imóvel que se adequasse ao perfil da família. 
C (   ) Simular o financiamento nos sites dos bancos. 
D (   ) Não tive dificuldades. 
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Responda as próximas questões (6 a 12) de acordo com uma escala de 0 à 10, representando o 
quanto você gostou das seguintes atividades desenvolvidas no projeto: 
 

                                    Não gostei                                                       Gostei 
muito 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 – Aula de matemática financeira e 

discussões em sala. 

           

7 – Debates na aula de história.            

8 – Palestra com Economista.            

9 – A tarde de debates com especialista 

(Educador financeiro, Professor de 

Sociologia e Professor de Geografia). 

           

10 – Aprender a fazer a simulações nos 

sites dos bancos em sala de aula. 

 

           

11- Fazer o cartaz para exposição na 

Semana de Ciência e Tecnologia do 

IFSP- Campus Sertãozinho. 

 

           

12- Apresentar o trabalho na Semana 

de Ciência e Tecnologia do IFSP- 

Campus Sertãozinho. 

 

           

13 – Também, em uma escala de 0 à 10, 

o quanto que você considera que 

aprendeu sobre Educação Financeira. 

           

 
14 – Você considera que o projeto “Minha casa, minha dívida” contribuiu com a sua formação 
geral? De que forma? 
______________________________________________________________________ 
 
15 – Cite alguma situação, em que o projeto “Minha casa, minha dívida”, ajudou no sentido de 
auxiliar nas suas finanças pessoais ou familiares. 
_____________________________________________________________________________ 
 
16 – Cite o que mais e menos gostou no desenvolvimento do projeto “Minha casa, minha dívida”. 
_____________________________________________________________________________ 
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