
Milhões de pessoas estão sofrendo estresse financeiro por conta da crise da COVID-19. Por conta disso, podemos nos sentir exaustos, irritados e 
distraídos. Crianças ou adolescentes demandando nossa atenção podem gerar discussões. Mas pode ajudar bastante envolve-los na 

organização do orçamento familiar.

Parabéns! Milhões de famílias acharam isso útil 
Para obter mais informações, clique nos links a seguir:

Quanto vamos 
gastar agora?
Pegue um pedaço de papel (pode 
ser um jornal velho ou uma caixa de 
papelão) e uma caneta

Faça desenhos de todas as coisas 
em que você e sua família gastam 
dinheiro

Escreva ao lado de cada desenho 
quanto cada coisa custa

Adicione quanto dinheiro você tem 
todo mês para gastar

Crie seu próprio 
orçamento 
Encontre um saquinho com pedras ou 
com pecinhas pequenas. Este é todo 
seu dinheiro do mês

Como família, decida quanto gastar 
em cada coisa e coloque as pedras no 
seu desenho

Se você conseguir economizar um 
pouquinho para o futuro ou para 
outra emergência, ótimo!

Fale sobre necessidades 
e vontades

Necessidades: Quais coisas são 
importantes ou indispensáveis para 
sua família sobreviver? (como 
comida, sabão para lavar as mãos, 
itens para familiares doentes ou com 
deficiências físicas)

Vontades: Quais coisas são legais de 
se ter, mas não são essenciais?

Discuta com as crianças no que 
vocês podem tentar gastar menos 
como família

Um orçamento nos ajuda a decidir como 
gastaremos nosso dinheiro, mesmo em 
momentos de crise

Fazer um orçamento juntos ajuda as crianças a 
entender que todos precisamos tomar decisões 
difíceis em tempos difíceis

Também ajuda as famílias a ter o suficiente ao 
fim do mês e a precisar de menos empréstimos

Seu governo pode estar 
oferecendo ajuda 

financeira ou alimentícia 
para famílias durante a 

crise da COVID-19 -
Clique AQUI

Pergunte se há locais na 
sua comunidade 

oferecendo suporte

Pode existir 
alguma ajuda 

disponível

Envolva crianças e 
adolescentes na 

criação de um 
orçamento familiar 

DICAS DA OMS DICAS DO UNICEF OUTROS IDIOMAS FONTES BASEADAS EM EVIDENCIAS

8 COVID-19 Cuidados Parentais
 Orçamento Fami l iar  em Tempos de  Cr ise
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https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
https://www.covid19parenting.com/
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