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Projeto “O Simples da Vida” 
parte 2 - Tempo de SONHAR (organização das contas) 

Tema: Orçar 

O projeto “O Simples da Vida”, segue com as contribuições da DSOP 

Educação Financeira sempre pensando na saúde pessoal e financeira. 

Para iniciarmos o desafio desta semana, o pilar ORÇAR a família deve 

refletir sobre as questões: 

O Orçar é colocar o sonho no papel e estabelecer cada passo para que 

ele seja alcançado. É importante que o valor referente a eles (sonhos) 

seja guardado antes de qualquer despesa. É vital saber quanto custa 

cada sonho. 

Quando você faz um orçamento, o objetivo é descobrir quanto será 

preciso para que o valor do sonho caiba no orçamento. 

Para isso é necessário fazer uma cotação referente ao valor do que se 

deseja, identificar o melhor custo/benefício e verificar se é possível a 

aquisição ou não. Isso dependerá do que foi orçado. 

Parece óbvio? Não é. O mais comum é as pessoas comprarem sem 

orçar, ou seja, sem verificar se os valores de seus desejos e sonhos não 

causarão desequilíbrio financeiro. Porque o sonho precisa caber 

dentro no orçamento familiar. 

A família definiu o sonho que deseja? 

Descobriu quanto custa esse sonho? 

Qual o tempo para ele ser realizado? 
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O Orçamento Financeiro DSOP traz uma grande novidade em 

relação a esse comportamento dominante: a priorização dos sonhos, 

levando à alteração da ordem dos fatores. Isto é, registrar o ganho, 

subtrair o valor necessário para a realização dos sonhos e, a partir do 

saldo, adequar as despesas. Agindo dessa forma, você e sua 

família certamente terão mais motivação para cortar os gastos 

necessários e adequar seu padrão de vida. Por uma razão muito 

simples: seus sonhos, aqueles desejos que realmente importam para 

você e sua família, estarão preservados e protegidos. 

Dívidas e Prestações 

Reserva Estratégica 

Objetivos específicos 

• Realizar com a família o Orçamento Financeiro DSOP;

• Refletir sobre atitudes que possam ser realizadas com a mudanças 

de hábitos;

• Utilizar os pilares Diagnosticar, Sonhar e Orçar na realização das 
atividades e a mudança de hábitos familiares.

GANHOS - SONHOS = DESPESAS 

BNCC - Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, 

constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, 

nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens 

vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. 
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1º ATIVIDADE – Contas de Casa 
Família reunida e vamos verificar nossas contas de casa (supermercado, 

padaria, energia, água, telefone e como podemos reduzí-las para que 

possamos realizar mais rapidamente nossos sonhos e também nos 

prepararmos para as eventualidades que possam ocorrer. 

Contas Valores Quanto reduzir Como reduzir Novo valor 

Em uma folha ou caderno faça uma tabela com 5 colunas e 15 linhas. 
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2ª ATIVIDADE – O que não compramos... 
por causa da quarentena? 

A seguir você e sua família virão responder as seguintes questões: 

Assim se faz o "o Simples da Vida!" 

O que comprávamos todos os dias e deixamos de comprar estas duas semanas? 1. 

O que deixamos de comprar fez falta em algum momento?2.

Houve alguma troca por outro item? Qual?3.

Algo foi substituído? O que?4.

Qual foi a economia realizada?5.
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Um lanche especial 

UM LANCHE SEMPRE É MUITO BOM E SE FEITO PELA FAMÍLIA, MELHOR AINDA. 

Vamos batizar o lanche? 

Lanche    

Ingredientes: 

(a família deve nomeá-lo) 

- Pão redondo e fofinho de preferência toste 
as partes do pão que terá contato com a 
carne;

- Hambúrguer, dois tipos de carne;

(150g de carne coxão mole e 150g de

maminha ou a carne moída); 

- Sal;
- Temperos (à gosto)

- tente se lembrar do tempero de alguém 
de sua família, que dava um sabor muito 
especial)

* Distribua as tarefas para que todos participem do preparo,

 como arrumar a mesa, cortar e lavar as verduras, fazer o suco etc.

Preparo: Misture as duas carnes muito bem (não coloque o sal) e 

coloque na geladeira na parte mais gelada (não no freezer). O sal será 

adicionado à carne no momento da fritura. 

Dicas: Um hambúrguer suculento e macio não leva 

ovo, farinhas e outros. O sabor é da qualidade da 

carne.
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Faça os hambúrguer num tamanho relativo de 120 a 150g para ficar 

suculento. Passe as bolas e carne de uma à outra por dez vezes. De 

formato a sua carne. 

Pré aqueça a sua frigideira em alta temperatura para selar a carne por 

mais ou menos 2 minutos e meio, ou até 5 minutos, para quem 

deseja mais bem passada, de cada lado. Deixe alguns minutos em 

um prato antes de colocar no pão (evita que fique umedecido).
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vamos as nossas anotações financeiras: 

Relacione todos os ingredientes utilizados e seu custo, é importante a 

precisão de valores. Espera-se que tenha verificado os preços em diversos 

locais de venda diferentes, para escolher aqueles que possuem o melhor 

preço. 

Pão 

Carne tipo 1 

Carne tipo 2 

2 a 3 fatias de queijo 

Cebola 50 g 

20g de mostarda 

Outros ingreditentes 

Faça uma pesquisa de preço dos valores de hamburguer na mesma 

qualificação que você fez, nas hamburguerias do seu bairro. 

Após a pesquisa compare as duas tabelas. 

E o que é melhor ir nas casas de lanche sentar e comer, ou junto com 

toda a família preparar com todo o carinho do mundo? 

Agora...lave bem as mãos e vamos para sobremesa... 
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Sorvete de manga com casca 

Ingredientes: 

3 xícaras (chá) de água; 

2 xícaras (chá) de açúcar; 

1 sachê de gelatina sem sabor; 

1/2 xícara (chá) de água para hidratar 

a gelatina; 

2 mangas com casca e sem caroço. 

Leve ao fogo as 3 xícaras de água com 

o açúcar e mexa até formar uma calda 

grossa. Retire do fogo e acrescente a gelatina hidratada. Bata a manga 

com a casca no liquidificador. Misture a manga batida com a calda e deixe 

esfriar. Leve ao freezer. Depois de congelado, retire do freezer e bata na 

batedeira. Conserve no freezer. 
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3ª Atividade - CAÇA AO TESOURO 
Esconder um presente, brinquedo ou guloseima pela casa. Fazer um 

mapa com pistas para que as crianças procurem pela medida de passos. 

A medida de cada passo poderá ter uma bala como prêmio antes de 

encontrar o tesouro para estimular na busca. 
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4ª Atividade - CUIDANDO DOS BRINQUEDOS 
- Junte todos os brinquedos que possue. 

- Separe prediletos e os que quer guardar 

- Verifique os que estão quebrados e vamos ao conserto? 

- O papai e a mamãe quando tiverem uma folguinha vão verificar como 

podem arrumar. 

Maneiras maravilhosas de reaproveitar os 
novos brinquedos, clique nos links: 

 
 

36 ARTESANATOS COM BRINQUEDOS 

VELHOS QUE VOCÊ PRECISA VER 

 
Acesse: 
https://www.youtube.com/watch?v=qQnTOjWo_jY 

 
 
 

 
20 MANEIRAS MARAVILHOSAS DE 

REAPROVEITAR OS BRINQUEDOS 

VELHOS 

Acesse: 
https://www.youtube.com/watch?v=JWYSrfrxrwI 

 
 
 
 

https://razoesparaacreditar.com/projeto-brinquedos-estudantes-criancas/ 

http://www.youtube.com/watch?v=qQnTOjWo_jY
http://www.youtube.com/watch?v=qQnTOjWo_jY
http://www.youtube.com/watch?v=qQnTOjWo_jY
http://www.youtube.com/watch?v=JWYSrfrxrwI
http://www.youtube.com/watch?v=JWYSrfrxrwI
http://www.youtube.com/watch?v=JWYSrfrxrwI


 

 

 

5ª Atividade - CONEXÃO FAMÍLIA 
A saudades esta ficando muito grande, 
vamos diminuí-la enviando um cartão virtual . 
como criar um cartão de visita virtual 

Existem alguns serviços online, como o Canva e o Trakto, que permitem 

a criação de cartões de visita virtuais pelo computador, além de apps para 

celulares, como o Kardshare, disponível para iOS (iPhone) e Android. 

Todos eles oferecem modelos para a criação de cartões digitais, que 

funcionam como perfis: você compartilhará o link do cartão com seus 

contatos e, através dele, eles terão à mão informações essenciais que 

identifiquem você, se profissional individual/autônomo, ou a sua 

empresa. 

É possível adicionar fotos e temas personalizados e dados como endereço 

de e-mail, telefone, endereço físico, links para redes sociais e etc. 

Vamos tomar o Canva como base 

para a criação de um modelo de 

cartão, mas o procedimento é 

basicamente o mesmo em todos os 

apps e serviços. 

 
www.canva.com 
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http://www.canva.com/


 

 

 

 

Clique no botão Crie um Design e selecione a opção Cartão de Visitas: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aqui, você pode criar o seu layout do zero, carregando imagens próprias 

e editando o texto da forma que achar melhor, ou utilizar modelos 

prontos. 

Neste caso, o Canva oferece modelos gratuitos e pagos, estes acessíveis 

através de uma conta premium. Fica a seu critério; 

Salve o seu trabalho e 

clique em Compartilhar; 

Você poderá salvar o link 

para o seu cartão virtual 

e enviá-lo a seus 

contatos. 
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http://loja.editoradsop.com.br/ 

 
 

  Leituras recomendadas para toda família  
 

 

 

Para os pais 

Mesada não é só dinheiro 

Reinaldo Domingos 

 

 
Para os filhos 

Entre cão e gato Turma da Mônica 

Reinaldo Domingos e Maurício de Sousa 

Editora DSOP 

 

 
 

 

 

Para os filhos 

Sem Sonhos 

Turma da Mônica 

Reinaldo Domingos e Maurício de Sousa 

Editora DSOP 

 

Para os filhos 

Menino do dinheiro num 

mundo sustentável 

Reinaldo Domingos 

Editora DSOP 
 
 

 
 

 

Compra on line 
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http://loja.editoradsop.com.br/
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Dinheiro a vista 

https://www.youtube.com/channel/UCQ5oFEqDhdq80EObGNN9WMw 
 

 

 

DSOP Educação Financeira 

https://www.youtube.com/user/DSOPEducFinanceira 
 

 

 

TVDSOP 

https://www.youtube.com/user/TVDiSOP 

App de audiobooks e ebooks 

 

 

 

Estamos no ubook 

http://www.youtube.com/channel/UCQ5oFEqDhdq80EObGNN9WMw
http://www.youtube.com/channel/UCQ5oFEqDhdq80EObGNN9WMw
http://www.youtube.com/user/DSOPEducFinanceira
http://www.youtube.com/user/DSOPEducFinanceira
http://www.youtube.com/user/TVDiSOP
http://www.youtube.com/user/TVDiSOP
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Registre tudo no Diário de Bordo e como se sentiu ao fazer isso, quando 

voltar para escola vão apresentar o que fizeram e o que aprenderam neste 

período em casa. 
 
 

 
 

 
 

Projeto “O Simples da Vida” 
Parte 4- Agora, é a vez de pOUPAR 

poupAR 
Este será o tema da próxima semana 

 

 

 
 

 
 

 

QUAIS SÃO AS SUAS EXPECTATIVAS SOBRE O PILAR poupar? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe pedagógica 

DSOP Educação Financeira 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   




