
ETAPAS DA ATIVIDADE
1. Apresentação do tema

O professor apresenta o tema aos alunos, chamando a atenção para o impacto que determinadas situações
imprevistas podem ter na gestão do nosso orçamento familiar e analisando o papel dos seguros enquanto
instrumento de gestão e mitigação de riscos.

2. Preenchimento do inquérito sobre A prevenção é uma boa solução
Para iniciar a atividade, os alunos respondem individualmente ao questionário apresentado no Anexo I. Este
questionário pode ser preenchido em formato papel ou em Google Forms.
3. Sistematização das respostas e preparação do debate
Depois de preenchido o questionário, o professor analisa e sistematiza as respostas dos alunos, tendo por base
o documento de apoio disponível no Anexo II. Para preparar o debate e aprofundar o tema “A prevenção é
uma boa solução” o professor e os alunos podem consultar os materiais de apoio disponíveis no Anexo III.
4. Conversa sobre os resultados do inquérito
Tendo por base a sistematização das respostas dos alunos, o professor promove uma conversa sobre a importância dos
seguros enquanto instrumento que oferece proteção financeira quando determinadas situações imprevistas ocorrem. No
final, o professor sistematiza as principais conclusões.

A prevenção é uma boa 
solução

Tema: seguros
Público-alvo: alunos do ensino secundário
Duração total: 60 minutos

INTRODUÇÃO AO TEMA
Ao longo da nossa vida estamos permanentemente expostos a diferentes tipos de riscos, que podem implicar
despesas inesperadas, com impacto significativo no nosso orçamento familiar. Não podemos eliminar
totalmente estes riscos, mas podemos prevenir o seu impacto financeiro.

A constituição de poupança é uma das formas de acautelar despesas imprevistas, mas não é a única e, em
alguns casos, pode até não ser suficiente, em especial se as despesas forem muito elevadas. É por isso que é
tão importante falar de seguros. Os seguros são um instrumento de gestão e mitigação de riscos. Permitem-
nos prevenir prejuízos elevados através do pagamento de uma quantia significativamente mais pequena.

Através deste Plano de Aula, convidam-se os professores a abordar este tema com os seus alunos, para que
eles tomem consciência dos principais riscos a que as pessoas estão expostas no dia-a-dia e percebam o
papel que os seguros podem desempenhar na mitigação das consequências financeiras destes riscos.

Os Planos de Aula Todos Contam visam apoiar os professores na dinamização de aulas sobre temas de
literacia financeira. Em cada tema é proposto um guião das atividades a realizar em sala de aula e uma lista de
materiais de apoio recomendados pelo Plano Nacional de Formação Financeira.
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Questionário aos alunos
TEMA: A prevenção é uma boa solução

1. Das seguintes afirmações assinala a FALSA:
a) Os seguros protegem pessoas e empresas contra o risco de perdas financeiras que resultem

de eventos imprevisíveis.
b) O seguro é um instrumento de transferência de risco.
c) Os seguros evitam que os acidentes aconteçam.
d) Os seguros têm por base o princípio do mutualismo, que consiste na divisão das perdas

financeiras por um número elevado de pessoas, de modo que cada pessoa assuma apenas
uma pequena parte desse custo.

2. Em 2009 o jornal El Mundo noticiou que o Real Madrid contratou um seguro para proteger as
pernas do Cristiano Ronaldo por 100 milhões de euros. Em caso de lesão grave, que impedisse o
jogador de continuar a jogar, o clube teria direito a receber uma indemnização. Que razões teria o
Real Madrid para contratar aquele seguro? (Resposta aberta)

3. Tenta agora aplicar o que aprendeste sobre seguros ao teu dia-a-dia. Estamos frequentemente
expostos a riscos, que podem implicar despesas inesperadas no nosso orçamento familiar. Das
seguintes situações, identifica aquela que NÃO é possível cobrir com um seguro.

a) Um incêndio na cozinha de um apartamento.
b) A reparação do telemóvel que se partiu numa queda.
c) Um acidente automóvel em que se causam danos noutra viatura.
d) Ter negativa no exame de Português.

4. Já percebeste que o seguro é uma forma de nos protegermos contra eventuais prejuízos, que
podem resultar de situações imprevisíveis. Contudo, a contratação de um seguro, implica o
pagamento de uma quantia ao segurador, que se designa por prémio de seguro, que é tanto mais
elevado, quanto maior for o risco a cobrir. Considerando esta informação, responde à seguinte
questão: o João tirou recentemente a carta de condução e decidiu comprar um carro. Para poder
circular terá de contratar um seguro automóvel* e pagar o prémio correspondente. Achas que o
prémio que o João vai pagar será mais ou menos elevado do que o que pagaria alguém com muito
mais experiência de condução? Justifica a tua resposta.

5. Há seguros obrigatórios e outros facultativos. Da seguinte lista, consegues identificar aqueles que
são obrigatórios?

a) Seguro de saúde.
b) Seguro de animais domésticos.
c) Seguro de incêndio.
d) Seguro de acidentes de trabalho.
e) Seguro de equipamentos eletrónicos (ex: telemóvel, portátil, etc.).

*Seguro de responsabilidade civil automóvel 

Anexo I



Questionário aos alunos
TEMA: A prevenção é uma boa solução

6. Nesta sopa de letras vais encontrar 6 conceitos relacionados com seguros. Encontra-os e procura 
descobrir o seu significado.

Anexo I



Sistematização das respostas dos alunos
TEMA: A prevenção é uma boa solução

1. Das seguintes afirmações assinala a FALSA.

Sugere-se que o professor comece por indicar quantos alunos responderam às alíneas a), b), c) e d) e
peça aos alunos para justificarem as suas respostas.
Sugere-se que o professor explique depois que a função do seguro não é impedir que os riscos se
concretizem, mas providenciar proteção financeira quando isso acontece, reduzindo assim a incerteza em
relação ao futuro. A afirmação falsa é a c). Sugere-se, ainda, explicar que o seguro desempenha uma
função importante na proteção das nossas poupanças. Através do pagamento de um prémio de seguro
(preço do seguro) relativamente baixo (em relação ao potencial prejuízo), o seguro permite acautelar
prejuízos muito mais elevados.

2. Que razões teria o Real Madrid para contratar aquele seguro?
Sugere-se que o professor comece por registar as razões mais referidas pelos alunos. O objetivo do
exercício é usar um exemplo da vida real, para fazê-los pensar na principal função do seguro: um
contrato que permite transferir para um segurador o risco de perdas financeiras, que podem resultar de
situações imprevistas e que podem ter consequências financeiras muito significativas.

3. Das seguintes situações, identifica aquela que NÃO é possível cobrir com um seguro.
Sugere-se que o professor comece por indicar quantos alunos responderam às alíneas a), b), c) e d) e
peça aos alunos para justificarem as suas respostas.

Depois sugere-se que o professor explique aos alunos que nem todos os riscos podem ser transferidos
para um contrato de seguro. Para que um risco seja segurável, é necessário cumprir um conjunto de
requisitos: o risco deve ser imprevisível (não pode acautelar situações que sabemos à partida que vão
acontecer); deve ser definível e quantificável financeiramente; deve existir um interesse segurável (por
exemplo, uma pessoa tem um interesse segurável sobre coisas que são da sua propriedade, como um
carro ou uma casa); deve ser possível calcular a probabilidade do risco se verificar e também o valor de
prémio adequado; o risco deve ainda ser limitado, ou seja, o segurador deve ser capaz de suportar o
impacto financeiro da sua ocorrência. A resposta à pergunta é a alínea d), onde estes requisitos não
estão cumpridos.

4. Achas que o prémio que o João vai pagar será mais ou menos elevado do que o que pagaria alguém
com muito mais experiência de condução? Justifica a tua resposta.
Sugere-se que o professor comece por registar as razões mais referidas pelos alunos. O professor poderá
depois chamar a atenção que, conforme referido no exercício, quanto maior é o risco, maior é o prémio
do seguro. Assim, se o João é um condutor inexperiente, o risco de ter um acidente é maior e, por essa
razão, será normal que o valor a pagar pelo seguro automóvel seja superior ao que pagaria alguém com
mais experiência de condução.

5. Da seguinte lista consegues identificar aqueles que são obrigatórios?
Sugere-se que o professor comece por indicar quantos alunos escolheram as alíneas a), b), c) e d). O
professor poderá depois questionar os alunos se já conheciam todos os seguros referidos no exercício e o
que cada um cobre. Sugere-se também que o professor explique a diferença entre seguros obrigatórios
(aqueles cuja contratação é exigida por lei, como por exemplo, o seguro de responsabilidade civil
automóvel) e facultativos (aqueles cuja contratação é uma opção do cliente, como o seguro de
equipamentos eletrónicos) e indique que as respostas certas seriam a c) e a d).

Anexo II



Sistematização das respostas dos alunos
TEMA: A prevenção é uma boa solução

Anexo II

6. Sugere-se dividir os alunos em grupos de 4 para realizarem esta atividade. Depois de descobrirem
as palavras, sugere-se que os alunos consultem o Caderno de Educação Financeira 4 para descobrir o
seu significado.

Soluções:

Prémio – É o preço do seguro.
Franquia – Nem sempre os danos causados num sinistro ficam totalmente cobertos pelos seguradores.
A franquia é o valor que, em caso de sinistro, fica a cargo do segurado.
Segurado - Pessoa no interesse de quem é feito o seguro.
Apólice – Documento que contém as condições do contrato de seguro acordadas pelas partes e que
incluem as condições gerais, especiais e particulares.
Sinistro – Evento ou série de eventos que resultam de uma mesma causa e que acionam a cobertura
do risco prevista no contrato.
Indemnização – Valor a pagar pelos prejuízos decorrentes de um sinistro coberto pelo contrato.



Anexo III
Materiais de apoio

TEMA: A prevenção é uma boa solução

Caderno de Educação Financeira 4 – Capítulo 4
https://www.todoscontam.pt/sites/default/files/2021-10/caderno_de_educacao_financeira_4.pdf

Plataforma de e-learning Todos Contam – Aula “Noções básicas de seguros”
https://elearning.todoscontam.pt/citilearn/data/asf/aula_1/aula1.mp4

Academia do Consumidor ASF – “6 dicas quando contrata um seguro” (ASF)
https://academiaasf.pt/subject.aspx?ID=2c27be4c-4d2c-4a63-b06c-1922efc4c6a7

Video – “Starting the conversation with teenagers about the importance of insurance” (EIOPA)
https://www.youtube.com/watch?v=MyrMcHz7l4M

Livro – Mais vale prevenir do que remediar - Associação Portuguesa de Seguradores (APS)
https://www.apseguradores.pt/Portals/0/doc/publicacoes/LIVRO_MVPDQR_2021.pdf?ver=kUnTvZHBlzH
Wt8PMZ252jg%3d%3d

https://www.todoscontam.pt/sites/default/files/2021-10/caderno_de_educacao_financeira_4.pdf
https://elearning.todoscontam.pt/citilearn/data/asf/aula_1/aula1.mp4
https://academiaasf.pt/subject.aspx?ID=2c27be4c-4d2c-4a63-b06c-1922efc4c6a7
https://www.youtube.com/watch?v=MyrMcHz7l4M
https://www.apseguradores.pt/Portals/0/doc/publicacoes/LIVRO_MVPDQR_2021.pdf?ver=kUnTvZHBlzHWt8PMZ252jg%3d%3d

