
 

 

GUIA DE VIDA DIÁRIA 
 

COMO USAR NOSSOS CURSOS? 

Esta guia foi criada para fornecer um ponto de partida sobre como 
usar este site e os nossos cursos. Se você é professor, pode usá-los 
como um complemento ao seu programa educacional ou como 
uma guia de ensino, conforme o público alvo e o objetivo que 
você tenha. 

 

Neste site você encontrará vários recursos que estão na maioria 
dos nossos cursos: vídeos, textos, imagens e alguns exercícios 
interativos (dependendo do tema). 

 

 

Termos de utilização 
Todo o conteúdo da GCFglobal está protegido por direitos 
autorais: você pode imprimir e usá-lo para fins educativos. Este 
conteúdo não pode ser transformado ou alterado, tampouco 
usado para fins lucrativos. Se você quiser obter mais informações, 
confira nossos termos de uso na parte inferior da página.  

 

 
 
 
 



 

 

Área de vida diária 
 

Nesta área você encontrará conteúdos focados em algumas 
atividades que são realizadas na vida diária como, dicas para 
escolher uma carreira ou lidar com a vida profissional e algumas 
maneiras para controlar corretamente suas finanças pessoais.  

 

Finanças Pessoais 

Objetivos:  

• Aprender os conceitos gerais de crédito. 
• Aprender que tipo de créditos podem ser oferecidos e como 

funcionam. 
• Saber o que se deve levar em consideração na hora de usar um 

cartão de crédito 
• Saber quais são os juros de um empréstimo e como administrá-

los. 
• Aprender os conceitos gerais de hipotecas.  
• Aprender os conceitos básicos de leasing. 

  
Caminho sugerido.  

• Curso 1: Crédito 
 

Empregos e vida profissional 

Objetivos:  

• Aprender formas de lidar com a vida profissional. 
• Saber quais são os dados essenciais para ter num currículo.  
• Aprender a criar um portfólio de trabalho. 
• Aprender a participar de uma entrevista de emprego. 
• Aprender a criar boas relações de trabalho. 



 

 

 

Caminho sugerido 

• Curso 1: Os caminhos da graduação 

• Curso 2: Mundo profissional 

• Curso 3: Empreendedorismo 


