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Retrospectiva dos jogos em 2022
Piquenique e Bons Negócios chegaram em todas as regiões do Brasil e se consolidaram como 
ferramenta pedagógica de educadores, que são formados em modelo híbrido (EAD e presencial)

Ano III
Jan 2023

O Instituto Brasil Solidário apoia os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Para reforçar a multiplicação dos jogos nas escolas, o IBS inovou e criou um minicurso de formação de mediadores, 

no qual professores já formados pelo EAD de Educação Financeira pudessem replicar a formação com os jogos para 

outros professores da rede municipal. O projeto foi um sucesso e aumentou a capilaridade dos jogos dentro dos 

municípios. Abaixo alguns desse multiplicadores.

Em sentido horário, formações 
em Patos/PB (à esquerda e 

acima), em Tianguá/CE (direita) 
e Bragança/SP (abaixo)

Mediadores formam novas turmas em todo o Brasil

2022 foi um ano de grandes conquistas para o projeto com os jogos de Educação Financeira. Tivemos novos 

municípios se juntando a nós nessa grande aliança, tivemos eventos presenciais em várias partes do Brasil, 

tivemos premiações e tivemos a volta do Dia D da Educação Financeira. Mas vamos iniciar esta edição especial com 

os mediadores, que ficaram responsáveis por replicar nossas formações em seus municípios.
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Conferências, formações, oficinas e debates 
pedagógicos agitaram municípios em 2022

Linhares/ES (setembro)Conceição da Barra/ES (setembro)

Dias d’Àvila/BA (agosto)Camaçari/BA (agosto)

São Roque/SP (maio)

Conferência de Educação Ambiental em Bento Gonçalves/RS (abril)

Evento da Undime no Rio de Janeiro (abril)Formação no Instituto Acaia, em São Paulo (janeiro)
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Foi em 2022 que muitos dos educadores e outros profissionais da área da Educação puderam apresentar projetos e 

concorrer a prêmios. A seguir, alguns deles.

Um ano cheio de premiações

O município de Cajazeiras/PB promoveu a 
sua 1a Olimpíada com os jogos. O sucesso 
foi tão grande que já tem planos para 
novas edições.

IBS promoveu concurso de fotografia com tema dos jogos

Além de estimular a participação de 
educadores em outros prêmios, o 
IBS promoveu o seu próprio prêmio 
envolvendo o tema dos jogos. O 
concurso fotográfico premiou alunos 
e professores em seis diferentes 
categorias e revelou muitos talentos!

Vanderlize Lima, de Sapiranga/RS (à esquerda) venceu o Prêmio BEI de Educação 
Financeira para Escolas Públicas com seu projeto “Endividados”. À direita, Rosilene 
Nunes ganhou menção honrosa com seu projeto em Esperança/PB.



4 Educação Financeira em Foco - Janeiro 2023

No segundo semestre inauguramos esta nova seção, onde os educadores/

multiplicadores puderam mostrar como os jogos os encantaram e de que for-

ma eles os aplicam em suas escolas. São registros importantes que não só fi-

cam para nosso arquivo, mas também para que sirvam de exemplo e inspira-

ção para outros que chegam. A seguir, nossos personagens de 2022.

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, 
professor em 

Santos/SP

Educadores contaram suas histórias

Vanderlúcia ‘viralizou’ os jogos em 
Cajazeiras/PB

Jefferson Calixto, de Santos/SP, e sua 
ferramenta de ensino

Luana Fernandes, de São Roque/SP, foi 
uma das professoras de português que 
achava que os jogos só serviriam para 
professores de Matemática

É notório que administramos 
mal nosso dinheiro, e os alunos 

percebem essa carência de 
conhecimento nesta área. 

Eles gostam, se interessam e 
envolvem a todos.

Luana Fernandes,
professora de São Roque/SP

Após se reinventar com os jogos em 
seu município (Beberibe/CE), Xenia foi 
destaque no jornal cearense O Povo na 
edição de 19/09/2022 (leia aqui)

Hoje, trabalho a Educação 

Financeira em todas as 

disciplinas por meio de textos, 

frases, depoimentos vindos 

das famílias e dos alunos, 

cursos e jogos. Gosto de seguir 

essa rotina mensal: textos, 

poesias, paródias, cordéis, 

atividades práticas, fábula, 

receita, qualquer gênero.

Xenia Cardoso, professora 

em Beberibe/CE

https://www.vamosjogareaprender.com.br/wp-content/uploads/2022/09/opovo_19_9_22.pdf


5 Educação Financeira em Foco - Janeiro 2023

Curtas

Após a novidade do EAD 
com tradução simultânea 
em espanhol, a chegada 
dos jogos e a concretização 
das parcerias atestam 
sucesso da implementação 
do projeto em duas cidades 
colombianas: a capital 
Bogotá e Cúcuta.

Após visita do IBS em maio à Escola Caminhos do Aprender 
em Bento Gonçalves/RS, alunos deficientes auditivos já 
estavam testando o link do Piquenique em setembro.

Com um sabão produzido por 
alunos do Fundamental (Anos 
Finais), o empreendedorismo 
invadiu a comunidade escolar 
de Itajaí/SC (out 2022).

Em junho o IBS compareceu 
ao 1o Encontro de instituições 
promovidas pela B3 Social.

Saída pedagógica ao 
supermercado transforma 
a vida de alunos em Nova 
Russas/CE

Formação inspira professoras 
a criarem jogo de RPG 
em Sapiranga/RS, cartas 
inspiradas pelo Piquenique

Só em 2022 o EAD de EF promoveu 5 ciclos com 7 turmas 
cada, totalizando 35 turmas no ano.
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Em 2022, após a volta das ativida-

des presenciais nas escolas, tivemos 

a retomada do “Dia D” da Educação 

Financeira. De março a dezembro, 

as mobilizações foram um sucesso e 

abriram grandes perspectivas para 

que a Educação Financeira fosse 

uma realidade nas escolas do país. 

A seguir, temos a agenda cumprida 

e um panorama bem abrangente do 

alcance dos jogos.

Monsenhor Tabosa/CE

Itajaí/SC

São Miguel do Guaporé/RO

Patos/PB

Sobral/CE São Paulo/SP

São Raimundo Nonato/PI

Bragança Paulista/SP

da Educação Financeira

Jericoacoara/CE

Cachoeira dos Índios/PB

Cordeiro/RJ
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Guaraciaba do Norte/CE

Cuiaibá/MT

Iraquara/BA

Gurupá/PA

Crateús/CE

Pimenta Bueno/RO

Cajazeiras/PB

Queimadas/PB

São José da Lagoa Tapada/PB Nova Russas/CE

Camaquã/RS

Serra do Mel/RN

Sapiranga/RSEspigão do Oeste/RO
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Petrolina/PE

Manaus/AM

São José do Vale do Rio Preto/RJ

Lençóis/BA

Camaçari/BA

Itapevi/SP

Bento Gonçalves/RS

Cascavel/CE

São José das Piranhas/PB

Cerro Grande do Sul/RS

Soledade/PB

Alta Floresta D’Oeste/RO

Imperatriz/MA
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Irecê/BA

Beberibe/CE

Tianguá/CE

Macuco/RJ

São Roque/SP

Porto Alegre/RS

Santo Amaro/BAEsperança/PB


