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PROJETO
Cultura de um Futuro Melhor
ROTARACT CLUB FRAIBURGO - D. 4740
Data Hora Cadastro / Alterado em: 30/08/2021 12:08:24
E-mail do Clube: rotaractfraiburgo@gmail.com
Justificativa:
Os princípios da educação financeira visam os jovens a adquirir bons hábitos financeiros para que possam
conquistar melhores condições de vida no futuro, sejam elas de famílias de baixa renda ou das classes mais
privilegiadas. O foco não deve ser na busca de conhecimento nem na perseguição das riquezas, mais nas melhorias
de atitudes e posturas que ajudam a fazer o dinheiro render mais, para que proporcione a esses jovens mais
tranquilidade mais segurança, mais conforto e mais prazer de viver bem.
Objetivo Geral:
Permitir que os jovens participantes do projeto tenham informação e conhecimento mínimo para que consigam
gerenciar seus custos, gastos e economias pessoais.
Objetivo Especifíco:
Despertar nos jovens interesse pela economia;
Mostrar opções de economia e investimentos à longo prazo;
Justificar a importância de controlar os custos pessoais;
Evidenciar as políticas de trabalho com cartão de crédito;
Apresentar modelos de investimentos com juros compostos;
Incentivar o empreendedorismo.
Categoria Principal:

- Comunitários

Outras Categorias:

- DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E COMUNITÁRIO

Data Início:

16/08/2021

Data Fim:

Em Andamento

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
16/08/2021 Montagem apresentação
Saldo:

Quem trabalhou no Projeto:

0010 - Rotaractianos

Público Alvo:

- de 13 a 18 anos

Meios de Divulgação:
Redes Sociais
Apresentação in loco entidade
Parcerias:
Rotary Club Fraiburgo
Trombini Embalagens S/A
Sicred
Senai
Cronograma de Atividades:

0,00
R$ 0,00

01/08/2021 Criação conteúdo
09/08/2021 Apresentação para aprovação
16/08/2021 Aplicação do projeto

Descrição:
Foi realizada uma apresentação/ mini palestra com dicas e alertas para os jovens sobre educação financeira, com
enfoque nos seguintes temas:
ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL
COMPRA IMPULSIVA
PLANEJAMENTO DE GASTOS
USANDO DA TECNOLOGIA
PLANO DE FUTURO
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
- Comossão dos jovens a lidar com seus planos futuros
- Instigou os jovens a planejar o orçamento familiar
- Observou-se o grande interesse, onde os jovens por si só fizeram anotações diante do que foi falado
- Grande participação na diferenciação de necessidade e impulsividade
Grau de Dificuldade:

- Média

Palavras-Chave:

- Educação financeira; renda; orçamento; planejamento; futuro

Resumo:
O intuito desse projeto foi ajudar os jovens a ministrar, guardar e usufruir de maneira correta o dinheiro que ganham
através do programa Jovem Aprendiz, ou até mesmo por trabalho em meio período ou integral, ou então adquiridos
por mesada.
Portanto por intermédio das aulas os participantes foram instigados a pensar, falar e planejar de forma segura a
utilização de suas economias, ligadas as tecnologias, aplicações, dentre outros métodos referentes a educação
financeira. Juntamente a isso o jovem pode ser estimulado a planejar questões que vão além do tema abordado,
como estudos, profissão entre outros.
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