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O Instituto Brasil Solidário apoia os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Saíram os vencedores do 
Concurso de Fotografia! 

Veja nas págs. 2 e 3

Destaque da edição

Educadoras parceiras do IBS fazem bonito no 
Prêmio BEI de Educação Financeira 2022
Vanderlize Lima é destaque e Rosilene Nunes recebe menção honrosa na premiação da B3

Criado pela educadora Vanderli-

ze Martins de Lima com alunos do 

Fundamental de Sapiranga/RS, o 

projeto “Endividados” (destaque na 

nossa edição passada) foi o grande 

vencedor do Prêmio BEI de Educação 

Financeira para Escolas Públicas. 

Vanderlize cursou a formação EaD 

do IBS e utiliza os jogos Piquenique 

e Bons Negócios para abordar a Edu-

cação Financeira entre seus alunos.

O Prêmio BEI foi organizado pelo 

Instituto BEI em parceria com a B3, 

a Bolsa de Valores de São Paulo. A 

premiação ocorreu no dia 11 de no-

vembro, na sede da Bolsa.

Vanderlize recebeu o Prêmio Desta-

que e, com isso, além dos R$ 9 mil 

ofertados a cada um dos cinco ven-

cedores da noite, recebeu mais R$ 5 

mil, totalizando R$ 14 mil como pre-

miação final.

Outra educadora que fomenta o 

projeto Vamos Jogar e Aprender e é 

grande parceira do IBS ficou entre 

as finalistas. Trata-se de Rosilene 

Nunes, que ganhou menção honrosa 

com seu projeto em Esperança/PB.

Luis Eduardo Salvatore, do IBS, 

acompanhou a premiação na B3 ao 

lado das duas educadoras. Estamos 

muito felizes e orgulhosos de vocês, 

professoras. Parabéns! 

À esquerda: todos os finalistas do prêmio.
Acima: Vanderlize exibe seu prêmio.
Foto abaixo: as educadoras com Luis Salvatore.
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O Instituto Brasil Solidário (IBS) di-

vulgou, no dia 20 de novembro, os 

grandes vencedores do Concurso 

de Fotografia – Educação Finan-

ceira 2022. Realizado ao longo dos 

últimos três meses, o concurso tem 

como objetivo fomentar a prática 

dos jogos Piquenique e Bons Ne-

gócios entre alunos, educadores e 

familiares, bem como incentivar 

a prática da fotografia como fer-

ramenta pedagógica nas escolas 

(Educomunicação).  

Foram disponibilizadas seis cate-

gorias, cada uma oferecendo R$ 

1.000,00 como premiação total 

ao vencedor, a serem divididos 

igualmente com a escola. Confira 

a seguir os vencedores de cada ca-

tegoria. Parabéns a todos os parti-

cipantes!

IBS divulga vencedores do Concurso de Fotografia
Ao todo, foram premiados seis vencedores de cada uma das categorias do concurso

Categoria B – Professores na Escola: Elisa Ariotti (Bento Gonçalves-RS)

Categoria C – Família 

Ana Siberlly (Camocim-CE)

Categoria A – Alunos na Escola 

Michelle de Cássia (Indaiatuba-SP)

Categoria E – Selfie: Simone Pereira (Nova Russas-CE)
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As educadoras multiplicadoras do 

projeto em Bragança Paulista, no 

interior de São Paulo, seguem dan-

do show! Estamos falando das me-

diadoras Jacqueline Stephanie Mori, 

Carina Paula Martins Tavares e Lu-

ciana Carolina Schievenin, que, ao 

lado de colegas educadoras, levam o 

conhecimento em Educação Finan-

ceira para cada vez mais professores 

e alunos da rede municipal.

No final do mês de outubro, as três 

mediadoras estiveram na Funda-

ção Municipal de Ensino Superior de 

Bragança Paulista para realizar uma 

palestra. O tema a ser discorrido foi 

“Educação Financeira e a matemática 

no ensino fundamental por meio dos 

jogos”, por meio do qual Jacqueline, 

Carina e Luciana puderam explicar 

aos estudantes do curso de Pedago-

gia como é feito o trabalho com o jogo 

Piquenique em Bragança Paulista.

As futuras pedagogas e pedagogos 

tiveram a oportunidade de experi-

mentar o jogo e refletir, através da 

dinâmica e das regras, sobre o tra-

balho com a Educação Financeira de 

forma lúdica, integradora e trans-

versal, estabelecendo relações com 

todas as áreas do conhecimento.

Durante a palestra, todos apresen-

taram muito interesse pelo projeto, 

demonstrando terem adquirido um 

novo olhar para a necessidade da 

introdução da Educação Financei-

ra desde os anos iniciais do ensino 

fundamental. Obrigado, parceiras de 

Bragança!

Bragança segue multiplicando em sua rede
Trio de multiplicadoras fez palestra sobre o Piquenique em curso de Pedagogia

Categoria D – Alunos e Professores na Escola 

Xenia Cardoso (Beberibe-CE)

Categoria F – Criatividade: Geraldo Andrade (Itapissuma-PE)

Acima, arte de divulgação. 

Abaixo, os educadores formados.
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Cada vez mais alunos e educadores 

da maior cidade do país estão inte-

grados ao projeto de Educação Fi-

nanceira – Vamos Jogar e Aprender. 

Enquanto escolas que fazem parte 

da Diretoria de Ensino Região (DER) 

Centro-Sul de São Paulo já realizam 

ações com o Piquenique e o Bons Ne-

gócios, chegou a vez da DER Centro-

-Oeste da capital paulista aderir ao 

projeto com os jogos. 

No final de outubro, formadores do 

IBS estiveram na DER Centro-Oeste 

realizando treinamento com educa-

Educadores de São Paulo recebem 
treinamento com os jogos antes do EaD
Diretoria de Ensino Região Centro-Oeste da capital promove encontro com formadores do IBS

dores. O objetivo do encontro foi fo-

mentar o que os professores da rede 

já começam a aprender na formação 

EaD e, assim, potencializar o traba-

lho pedagógico e curricular do proje-

to em sala de aula. 

No encontro, os formadores do IBS 

falaram sobre temas gerais de Edu-

cação Financeira e sua importância 

para alunos e familiares. Depois, fo-

ram apresentados os conceitos do 

jogo Piquenique, com direito a uma 

partida guiada, uma excelente opor-

tunidade para educadores serem 

familiarizados com as regras e a di-

nâmica do jogo. Também foi apresen-

tada a versão online do Piquenique. 

O Bons Negócios também contou 

com uma partida guiada, após a qual 

foi realizado um debate pedagógico 

apresentando todo o material didáti-

co do IBS: fascículos do Ead, planos 

de aula, guia de implementação, pla-

no de eletiva e todo o material dispo-

nível para download no site “Vamos 

Jogar e Aprender”. 

Bons Negócios

Professores 
recebem o 
material didático

Conhecendo o Piquenique Online
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O professor Jefferson Calixto, de 

Santos (SP), é um apaixonado por 

Educação Financeira. “Desde que 

comecei a trabalhar como professor, 

fui em busca de conhecimento para 

melhor investir o salário e, assim, 

realizar sonhos maiores no futuro”, 

explica. “Então, passei a estudar in-

vestimentos e comecei a perceber 

a importância e a abrangência que 

a Educação Financeira deve ter na 

vida de todos.” 

Com esta certeza em mente, Jeffer-

son, que dá aulas na rede pública da 

cidade do litoral paulista para alunos 

do Fundamental I e II, sorriu de ore-

lha a orelha quando foi apresentado 

ao projeto de Educação Financeira 

com os jogos Piquenique e Bons Ne-

gócios. “Conheci os jogos em junho 

deste ano, por conta da parceria do 

IBS com a rede aqui em Santos, e me 

encantei. O Piquenique e o Bons Ne-

Educador paulista instiga alunos com conscientização 
sobre planejamento e escolhas

Nas aulas de Jefferson, os debates com alunos são constantes

Minha história com os jogos

Eu gosto de perguntar 
a eles o que foi decisivo 
para se ganhar o jogo. 
Eles percebem que é o 

planejamento.

Jefferson Calixto contagia 
alunos em Santos/SP

gócios se encaixam como uma luva 

nos projetos transversais e lúdicos!”, 

comemora o educador. “Por exemplo, 

somos obrigados a trabalhar com os 

Objetivos de Desenvolvimento Sus-

tentável (ODS), e os jogos já entre-

gam muita coisa sobre isso.” 

Posteriormente, Jefferson cursou a 

formação EaD oferecida pelo Insti-

tuto. “É sem comparação, a maneira 

como a Educação Financeira é apre-

sentada e tratada pelo professor Na-

cir Garcia tem tudo a ver com o que 

acredito. O objetivo é saber usar o di-

nheiro de forma consciente, a fim de 

trazer qualidade de vida às pessoas.” 

O educador, de 34 anos, capta bem o 

espírito do projeto ao revelar o tipo de 

conversa que tem com os alunos ao fi-

nal de toda rodada de jogos. “Eu gosto 

de perguntar a eles o que foi decisivo 

para se ganhar o jogo. Eles percebem 

que é o planejamento, a escolha inte-

Jefferson e sua ferramenta de ensino

ligente... Então trago para exemplos 

da vida real de cada um.” 

Jefferson gosta de repetir a colegas 

educadores e aos alunos que Educa-

ção Financeira é um conhecimento 

que será carregado para a vida toda. 

“Por isso, é um tema muito impor-

tante de começar a ser trabalhado 

na infância. Procuro despertar a 

confiança dos alunos e desmistificar 

o assunto das finanças, mostrando 

que abrange todas as outras áreas 

do aprendizado e da vida. São esco-

lhas para a vida toda.” 
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Parceiros da Aliança pela Educação Financeira:

da Educação Financeira

O Dia D da Educação Financeira teve 

sua edição de novembro muito in-

teressante porque mostra que em 

várias cidades diferentes a ideia de 

jogar ao ar livre está cada vez mais 

na moda! Seria uma “Primavera dos 

Jogos”? O tempo dirá... Próximo dia D 

será o último do ano! Até lá!

Bragança Paulista/SP

Jericoacoara/CE

São Paulo/SP

Soledade/PB

Queimadas/PB

Iraquara/BA

Sobral/CE

São José da Lagoa Tapada/PB


