
MANUAL DO PROFESSOR
Ensine aos seus alunos a importância de poupar e a diferença entre  
“querer” e “precisar”, com este divertido gibi da Visa e da Marvel.
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GUARDIÕES DA GALÁXIA

VISÃO GERAL

Aula baseada no gibi O Poderoso Plano de Rocket, oferecido pelo Programa Finanças Práticas, 
na qual os alunos vão:
	 •	aprender	conceitos	básicos	de	gestão	financeira; 
	 •		entender	a	importância	de	elaborar	um	orçamento,	de	poupar	e	de	ter	uma	reserva	

para	emergências;
	 •	aprender	a	diferença	entre	querer	e	precisar. 
 
Anos escolares: 2º ao 7º 
 
Tempo mínimo necessário: 60 minutos 
 
Objetivos de aprendizagem:
  Os alunos vão:
	 •	aprender	conceitos	básicos	de	gestão	financeira;	
	 •		compreender	a	importância	de	planejar	com	antecedência,	poupar	com	frequência	 

e	gastar	com	inteligência;		
	 •	aprender	a	poupar	para	os	imprevistos;
	 •	definir	um	objetivo	de	poupança. 
 
Curso: Matemática / Estudos Sociais / Português 
 
Competências essenciais: Ganhar/Poupar/Gastar  
 
Vocabulário-chave: Banco, bancário, orçamento, moeda, pagamento, despesas, reserva de 
emergência,	gastar	com	inteligência,	taxa,	conta	poupança. 
 
Materiais:
	 •		O	gibi	O	Poderoso	Plano	de	Rocket	está	disponível	em	formato	digital	(PDF)	e	impres-

so	(para	pedidos	realizados	on-line),	no	site	www.practicalmoneyskills.com/guardians
	 •		As	planilhas	Guardião	do	Orçamento	e	Vocabulário	Financeiro	Fantástico	estão	 

disponíveis	para	download	no	site	www.financaspraticaspratica.com.br/guardioes
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GUARDIÕES DA GALÁXIA

INSTRUÇÃO

É importante para a Educação Financeira dos alunos do Ensino Fundamental que eles  
entendam	a	necessidade	de	ter	um	orçamento	pessoal	e	de	poupar.	Este	gibi	educativo	 
apresenta conceitos do cotidiano, tais como serviços bancários, orçamento e poupança, de 
forma	lúdica	e	cativante.	Os	alunos	vão	conhecer	termos	importantes,	por	meio	da	história,	 
do	vocabulário	financeiro	e	do	uso	da	planilha	de	orçamento. 
 
AQUECIMENTO (10 min.)
Comece a discussão perguntando aos seus alunos quem sabe o que é orçamento, o que 
acontece	quando	a	pessoa	não	tem	um	orçamento	e	por	que	é	importante	poupar.	A	seguir,	
explique	que	poupar	é	mais	fácil	quando	estabelecemos	uma	meta	de	curto	prazo	(como	 
comprar	uma	bola	no	final	do	mês)	e	longo	prazo	(como	comprar	uma	bicicleta	em	seis	 
meses).	Explique	que	ter	onde	morar	é	uma	“necessidade”,	ou	seja,	algo	que	eles	precisam,	 
e	que	comprar	um	brinquedo	novo	é	um	“desejo”,	ou	seja,	algo	que	eles	querem. 
 
Finalize	o	aquecimento	pedindo	para	eles	escreverem	uma	meta	de	curto	e	uma	de	longo	
prazo,	e	quanto	eles	acham	que	cada	item	vai	custar.	 
 
ENSINANDO OS CONCEITOS-CHAVE (10 min.)
 Por que é importante planejar para o futuro, ter um orçamento e poupar?
	 •	para	planejar	os	gastos;	
	 •	para	não	gastar	além	da	conta;	
	 •	para	ter	uma	reserva	financeira;	
	 •	para	alcançar	metas	financeiras.	 
 
 Por que é importante ter uma reserva de emergência?
	 •	para	proteger	seu	orçamento;	
	 •	para	cobrir	gastos	inesperados	(ex.:	despesas	com	o	conserto	de	uma	bicicleta);	
	 •		para	evitar	que	você	use	o	dinheiro	que	está	poupando	para	o	futuro	(ex.:	economizar	

para	comprar	um	carro).

CONHECENDO OS TERMOS FINANCEIROS (10 min.)
Peça	a	alguns	voluntários	para	lerem,	em	voz	alta,	as	definições	dos	termos	financeiros	que	
estão	na	parte	interna	da	capa	do	gibi. 
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INSTRUÇÃO (continuação)

LENDO O GIBI (25 min.)
Peça para seus alunos abrirem o gibi ou se reunirem em torno dos computadores da sala para 
acessarem	as	cópias	digitais	do	gibi.	Cada	aluno	pode	ler	uma	página	ou	trechos	do	gibi,	em	
sistema	de	revezamento.	 
 
DISCUSSÃO (5 min.)
Terminada	a	leitura	do	gibi,	faça	as	seguintes	perguntas	(veja	as	possíveis	respostas	abaixo): 
 
Pergunta 1:	O	que	o	Homem-Formiga	aprendeu	sobre	gerenciar	suas	finanças	com	o	 
Poderoso Plano de Rocket?
 - A importância de poupar para o futuro e se preparar para despesas inesperadas.
	 -		Que	poupar	é	fundamental;	só	assim	conseguimos	alcançar	nossas	metas	financeiras,	

com o orçamento em ordem. 

Pergunta 2:	A	meta	do	Homem-Formiga	é	comprar	uma	bateria	nova	para	a	filha	dele,	Cassie.	
Por	que	você	quer	economizar?	Conte	para	os	seus	colegas	o	que	você	quer	comprar.	Discutam	
quanto	isso	pode	custar	e	quanto	tempo	você	vai	precisar	poupar	para	alcançar	essa	meta.	
	 -	Uma	bola	nova	(R$	20,00	em	2	meses),	uma	bicicleta	nova	(R$	250,00	em	6	meses)	etc. 
 
Encerre a discussão, incentivando a turma a conversar com seus familiares e descobrir o que 
eles	pensam	sobre	ter	um	orçamento,	poupar	e	criar	uma	reserva	de	emergência.
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ATIVIDADE EXTRA

EXERCÍCIO COM O GUARDIÃO DO ORÇAMENTO (20 min.)
Peça	para	seus	alunos	abrirem	o	gibi	na	página	“Seja	um	verdadeiro	guardião	das	finanças”	
(na	contracapa)	ou	use	o	PDF	para	fazer	uma	cópia	para	cada	aluno.	Avise	que	é	a	vez	deles	
elaborarem	um	orçamento. 
 
Leia	as	instruções	no	topo	da	planilha	em	voz	alta	e	apresente	as	três	atividades.	Explique	que	
o	objetivo	do	exercício	é	aprender	a	distinguir	as	coisas	que	eles	“querem”,	das	coisas	que	
eles	“precisam”	no	dia	a	dia. 
 
A	seguir,	peça	para	eles	preencherem	a	planilha	individualmente.	Por	fim,	confira	as	planilhas	
preenchidas,	para	ter	certeza	de	que	está	tudo	correto.	Diga	que	eles	estão	de	parabéns	por	
terem	aprendido	direitinho	os	conceitos	e	por	se	tornarem	super-heróis	das	finanças.
 
 

           RECURSOS ADICIONAIS 
Os	recursos	adicionais	a	seguir	estão	disponíveis	no	site	Finanças	Práticas	e	podem	ser	
usados	em	suas	aulas	de	educação	financeira:

     Planos de aula:	www.financaspraticas.com.br
      Conheça nosso jogo interativo Bate-Bola Financeiro com ainda mais conteúdo e  

 diversão para os seus alunos:	www.financaspraticas.com.br/batebolafinanceiro 
ou	www.batebolafinanceiro.com.br


