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RESUMO

O Brasil enfrenta uma forte crise política que influência duramente a economia, que tem prejudicado inúmeras famílias brasileiras, causando descontrole e perda de crédito. Por

desconhecerem formas práticas de controle monetário, faz-se necessário o desenvolvimento de uma cultura econômica doméstica com intuito de trazer diversos benefícios, entre

os quais, possibilitar o equilíbrio das finanças pessoais, preparar para imprevistos financeiros, qualificar para o bom uso do sistema financeiro, reduzir a possibilidade do individuo

cair em fraudes, preparar o caminho para realização de sonhos e projetos, enfim, tornar a vida mais tranquila e equilibrada. O projeto que tem como tema “Educação Financeira”

visa beneficiar a população composta por indivíduos vulneráveis com problemas econômicos dos municípios de Itapecerica e Piracema. Como metodologia, será utilizada a

pesquisa bibliográfica e serão oferecidos cursos, palestras e oficinas sobre economia doméstica, bem como o levantamento e publicidade dos valores de cesta básica. Também

utilizaremos o método de confecção de planilhas e acompanhamento financeiro de cada família analisada. A principal referência utilizada na execução e no estudo deste projeto é

o “Caderno de Educação Financeira e Gestão de Finanças Pessoais do Banco Central do Brasil”. Desta forma, esperamos criar um espírito colaborativo com intuito de buscar

conhecimentos além da academia, a fim de que possamos contribuir com a sociedade atual. 

Resultados Prévios: Diagnóstico por questionários aplicados sobre o cenário socioeconômico das famílias em vulnerabilidade dos municípios de Itapecerica e Piracema e análise

geral da situação econômica dos indivíduos avaliados. 

Referência Bibliográfica: MODERNELL, Álvaro. Educação financeira como degrau social. SILVA, Adriana Vera e. Dinheiro Aplicado em classe rende muito, Revista Nova Escola,

São Paulo, p.36-39, set.1999 LELIS, M. G. 

Projeto 1


