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#ESTUDOEMCASA 

BLOCO N.º 49  
Matemática x 

ANO(S) 5.º e 6.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  
  

• Literacia financeira.  

 

Título/Tema do Bloco 

Educação financeira: meios de pagamento. 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

 

1. Rendimentos e despesas 

Depois da conversa no clube, a Márcia quis saber quais os rendimentos e despesas 

da sua família, no último mês. Observa a lista que os pais lhe apresentaram e ajuda-

a a distinguir, assinalando com:  

 

a) Transcreve as despesas que assinalaste na lista acima, separando-as em dois 

grupos: 

 

 

 

 

b) Das despesas necessárias que transcreveste, três resultam de situações 

inesperadas. Sublinha-as. 

 
 

2.º ciclo/ 

5.º e 6.º ano 
 

  

  

 
  

2.º ciclo/ 
 

Despesas necessárias 
(despesas que a família não pode dispensar) 

Despesas supérfluas 
(despesas que a família pode dispensar) 
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2. Completa as frases seguintes com as palavras fixa ou variável, de maneira a obteres 

afirmações corretas: 

a. A mãe da Márcia recomenda-lhe frequentemente que não deve adormecer com o 

candeeiro da mesa de cabeceira ligado, porque o pagamento da eletricidade é uma 

despesa_____________ : quanto maior for o consumo, maior será a fatura. 

b. Logo que recebe o ordenado, o pai da Márcia retira imediatamente a quantia 

destinada à prestação do empréstimo para pagamento do carro, uma vez que se 

trata de uma despesa _____________, isto é, a quantia a pagar não pode ser 

facilmente alterada.                                               

 

3. Para colaborar na diminuição das despesas familiares, a Márcia prometeu rever a sua 

atitude perante o consumo. Ajuda-a, dando exemplos de comportamentos do dia a 

dia que possam contribuir para a diminuição das contas de: 

 

 

 

 

4. O Rodrigo quis fazer o orçamento da semanada. Observa a sua primeira tentativa. 

 

a) Calcula o saldo e comenta o resultado. 

b) Depois da análise deste primeiro registo, o Rodrigo decidiu repensar os seus 

gastos. Que sugestões lhe darias para diminuir as suas despesas semanais? 

c) Com base nas sugestões recebidas, o Rodrigo decidiu reformular o seu 

orçamento, de maneira a obter um saldo de 3,00 €. Completa, então, o quadro 

seguinte, de acordo com esta sua decisão. 

 

 

 
 

 

5.º e 6.º ano 

 

Água Eletricidade 

 

 


