
Ementa

Educação financeira para jovens

Duração: 2 horas (Online).

Nível: Iniciante.

O que você vai aprender: Como começar a sua vida financeira?

Como poupar parte do meu salário? Será que as redes sociais impactam a minha

vida financeira? Até onde educação financeira tem a ver com matemática? E até

onde ela se relaciona com nossas emoções e vida como um todo?

Se você tem essas e outras dúvidas sobre Educação Financeira, esse curso é

para você.

 Módulo 1:  Educação financeira é sobre matemática?

Como as redes sociais influenciam a pressão por ter sucesso cedo;

Até onde educação financeira tem a ver com matemática e até onde se relaciona com nossas

emoções e vida como um todo;

Como a educação financeira ajuda nossa vida e o que é ter bem-estar financeiro.

 

 Módulo 2:  O que fazer com os primeiros salários?

O que é mais importante de ser considerado nos primeiros salários;

Qual a importância de uma reserva de emergências;

Qual o valor ideal para se poupar todo mês;

Técnicas simples para conseguir poupar mais dinheiro;

 Módulo 3:  A mente por trás do dinheiro

Quais são as duas formas de pensar que todos temos;

Como nossa racionalidade limitada afeta as decisões financeiras do dia a dia.



 Módulo 4:  Crédito ou débito?

O que é a “dor do pagamento” e como influencia as compras;

Como a famosa “bola de neve” começa;

Boas práticas para utilizar o cartão de crédito da melhor forma;

 Módulo 5:  Diálogo sobre a riqueza

O que é e o que não é um investimento;

Dicas e cuidados para quem está começando;

O que devemos ter em mente ao considerar day trade;

Quais investimentos são interessantes para reserva de emergência.

 Módulo 6:  Em busca da independência financeira

O que é independência financeira de verdade;

Quais as três características que todo investimento tem;

Quais são os fatores que aceleram a chegada da independência financeira.
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