
No âmbito do Plano de At iv idades do programa EPAS (Escola Embaixadora do Parlamento Europeu), as
escolas do agrupamento foram convidadas a desenvolver at iv idades com o objet ivo de promover a
educação f inanceira junto dos seus alunos.
No ensino pré-escolar o porquinho mealheiro e o f i lme da “Cigarra e da Formiga” serviram de motivação
para se começar a abordar o tema Poupança: Para que serve um mealheiro? Quem tem um mealheiro?
Para que serve o dinheiro? De onde vem o dinheiro? Porque é que os pais trabalham? Como é o
dinheiro?…
Os pais também colaboraram, elaborando uma l ista de coisas que poderiam comprar com 1 euro. Cada
criança fez um desenho de uma dessas coisas e depois foi  cr iado um painel na sala de aula.
No f inal ,  os meninos f izeram um porquinho mealheiro com os pacotes de lei te,  que juntaram durante a
semana para levarem para casa.        
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O que é a poupança? 
 

Parte do rendimento não
empregue, no imediato,
no consumo, de modo a
ser possível satisfazer
as necessidades no
futuro. 

 
RAZÕES QUE NOS LEVAM
A POUPAR

Despesa futura:  Armazenar
dinheiro até satisfazer a
quantia total,  com o objetivo
de adquirir algo ou de
efetuar um investimento. 

Precaução: Poupar de forma
a que, no futuro, caso algo
venha a acontecer, possamos
ter uma garantia. 

Especulação: A poupança
especulativa tem como
objetivo aumentar o
rendimento inicial.  

Paralelamente, os professores de Cidadania e Desenvolvimento foram convidados
a abordar a temática em questão e os alunos realizaram trabalhos em formatos
como vídeo, Canva, Padlet ou outro à sua escolha.
       

 
MÉTODOS DE POUPANÇA

 
Orçamento tradicional: Fazer
uma lista onde inclui se
incluem os valores das
despesas mensais, para
controlar melhor os gastos e
perceber se está a gastar mais
do que aquilo que recebe. 

Método 50/30/20: Consiste em
dividir o orçamento em 3
partes: 50% para as
necessidades básicas, 30%
para desejos pessoais e 20%
para objetivos financeiros. 

Orçamento 80/20: Dividir o
orçamento em 2 partes: 80%
para as suas necessidades
básicas e desejos e 20% para a
poupança.

Trabalho realizado por: 
Bárbara Pereira, 10ºI 

Bruna Gomes, 10ºI 
Cristiana Sá, 10ºI 

Economia Profª Emília Oliveira 
Trabalho realizado por: Catarina Coelho nº6; Daniel Aguiar nº10; Gustavo

Britonº19; Pedro Portugal nº25, turma 10ºI


