
O Instituto Brasil Solidário (IBS) reu-

niu na noite no dia 9 de fevereiro 

cerca de 120 pessoas, entre CEOs 

e Heads de diversas empresas par-

ceiras, para comemorar a marca de 

1 milhão de alunos impactados pelo 

projeto dos jogos de Educação Fi-

nanceira.

Realizado na sede do Bank of Ame-

rica, em São Paulo, o evento contou 

com a presença de representantes 

de toda a Aliança pela Educação Fi-

nanceira, com coquetel de boas-vin-

das e exposição de painéis com fo-

tos e números alcançados ao longo 

da trajetória do IBS, desde o projeto 

piloto, iniciado no Ceará em 2017, 

até o ano de 2022 com o alcance da 

marca de 1 milhão de alunos benefi-

ciados em todo o país.

O evento contou com a apresenta-

ção do histórico e dos resultados 

do projeto de Educação Financeira, 

apresentado pelo diretor do IBS, Luis 

Salvatore. Executivos e convidados 

assistiram atentos a diversos relatos 

de alunos, professores e gestores 

públicos impactados pela iniciativa.

Com a apresentação dos vídeos 

documentais do IBS das regiões do 

Amazonas e Rio Grande do Sul, mos-

trando depoimentos de persona-

gens, além das distintas realidades 

e dificuldades do território nacional, 

o público presente pode se sensi-

bilizar com o impacto das ações do 

projeto nas escolas e nas comunida-

des, além das histórias de transfor-

mação procedentes do aprendizado 

da Educação Financeira. >>

Projeto Vamos Jogar e Aprender celebra a 
marca de 1 milhão de alunos em evento
Evento contou com coquetel e apresentação de resultados a todos os parceiros e financiadores

Ano IV - Mar, 2023

Temos duas finalista no prêmio 

Educação Financeira Transforma!

Veja na pág. 7

Destaque da edição

O IBS agradece todas as 
empresas parceiras do 

projeto, além de gestores 
educacionais, educadores e 

alunos. A marca de 1 milhão de 
alunos atendidos enche todos 
nós de alegria e orgulho, mas 
está longe de representar um 
fim. Pelo contrário, ela nos dá 

motivação e energia para, juntos, 
prosseguirmos levando Educação 

Financeira para cada vez mais 
alunos e educadores.

Luis Eduardo Salvatore

Instituto Brasil Solidário

• Educação Financeira em Foco •

IBS reuniu CEO’s e heads de grandes empresas para apresentar os resultados
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IBS lança site com dados 
completos sobre a marca 
de 1 milhão de alunos

Apresentação durou quase duas horas e contou com vídeos e falas de parceiros no projeto

Ao final, representantes da Aliança 

pela Educação Financeira deram 

seus testemunhos sobre a credibi-

lidade e a competência do Instituto 

na obtenção de importante marco 

na Educação pública brasileira, rea-

firmando seus compromissos com o 

futuro do projeto e a expectativa de 

uma nova meta a ser alcançada.

Com presença em 26 Estados, 292 

municípios, 3.962 escolas públicas ao 

custo anual de apenas R$ 12 por aluno 

(isso mesmo: 1 real por aluno/mês!), 

a iniciativa do IBS alcança um está-

gio de maturidade que favorece sua 

escalabilidade, sustentando o ideal 

de formar gerações financeiramente 

mais conscientes em todo o país.

Mais do que 1 milhão de alunos, so-

mos 1 milhão de sonhos!  •

Do Oiapoque ao Chuí, os 
vídeos com os melhores 
cases do projeto

Em nosso canal no Youtube, veja a playlist com 
vídeos produzidos em diversas partes do Brasil, 
relatando o impacto dos jogos nas palavras de 

seus beneficiários. Clique aqui e veja!

Use o código para visualizar os números 
completos e gráficos interativos ou acesse 

brasilsolidario.org.br/1-milhao

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0evasXBN5OaL6XYiTCBMyLrPmJIzCC9_
https://bit.ly/3FKWNiV
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1 milhão de sonhos, em fotos

Guilherme Mancin, Marcelo Moussalli, Luis Salvatore, Alexandre Bettamio e Thiago Fernandes

Edson Matsuoka, Guilherme Mancin, Marcelo Moussalli, Robert 
Kozmann Jr, Ricardo Diniz, Rafael Barral e Thiago Fernandes Juca Andrade, da B3

Eduardo Alcalay, do Bank of America

Machado Meyer

Fabiano Ramos (Seacrest) e Edgard 
Corrochano (Newave Capital)

Membros das equipe B3 e IBSNova Escola Matheus Lombardi, do Instituto XP

Bayer e CX Projetos
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Equipes IBS e Ypê Material gráfico da exposição

Parte da equipe IBS que esteve no evento

Estella Renner e Marcela Moura Almeida1M gigante para assinaturas

Copenor e Colégio CatamarãRicardo Veirano
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A celebração de 1 milhão de alunos 

impactados pelos jogos Piquenique 

e Bons Negócios foi além do evento 

da noite de 9/02. Na manhã do dia 

10, a equipe IBS se reuniu na sede 

do Bank of America com assesso-

rias de comunicação e represen-

tantes dos nossos parceiros para 

discutir estratégias não apenas para 

divulgar esta importante marca na 

mídia, mas também para atrair no-

vas empresas interessadas em se 

juntar a esta causa. 

Além de receberem um kit de impren-

sa, contendo o release do projeto, um 

catálogo institucional e um calendário 

de 2023 (veja ao lado), os participantes 

tiveram acesso a todo o conteúdo es-

pecificamente criado para este fim. 

E por fim, todo o evento - tanto do 

dia 9 quanto do dia 10 - contou com 

um material gráfico dedicado, con-

tendo banners, totens, painéis e o 

nosso 1M gigante, onde todos os 

que estiveram presentes puderam 

deixar suas assinaturas.

Reunião com assessorias traça planos de 
comunicação e expansão dos jogos
Após o evento do dia anterior, foi a vez de reunir as assessorias de comunicação para um 
briefing completo de imprensa, com entrega de releases e catálogos instituticionais

Interessados em aderir ao 
projeto podem preencher 
o formulário de cadastro 

E para ajudar a ampliar a adesão 

de novos municípios ao projeto, 

temos um forms para que os 

interessados possam iniciar seu 

contato conosco: https://forms.

office.com/r/74Y7MziKPN 

Catálogo institucional

Calendário 2023

https://forms.office.com/r/74Y7MziKPN
https://forms.office.com/r/74Y7MziKPN
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Começou o primeiro ciclo do EaD 

de 2023. Com sete novas turmas e 

expansão de 14 novos municípios, 

as aulas ocorrem de segunda a sá-

bado. O calendário terá novos ciclos 

durante o ano, e vai proporcionar 

muitas oportunidades de fortalecer 

as capacitações tanto para as novas 

escolas de atuação, como nas regi-

ões já parceiras do projeto. 

O já famoso “Aulão de boas-vindas” 

da equipe do IBS, de acolhimento 

das novas turmas abre espaço para 

muita interação, debates, dúvidas 

e uma prévia da programação do 

conteúdo do curso. “Já participei de 

6 cursos das formações EaD do IBS 

e estou muito feliz de ter a oportu-

nidade de ingressar em mais esse. 

Atuo na biblioteca da escola e acho 

que todos os cursos de vocês são 

importantes para o nosso desempe-

nho. Minha meta é conseguir fazer 

todos os cursos, pois são muito ricos 

em conteúdo e aplicabilidade. Aqui 

no município as formações do IBS 

são muito disputadas entre os edu-

cadores”, enfatizou a educadora Ires 

Benovit, de Campo Verde (MT). 

Para Daysi Clarete, psicóloga da 

Secretaria de Educação de Catalão 

(GO), a proposta aborda temas es-

senciais para todas as áreas educa-

cionais. “Acredito que a Educação 

Financeira é um princípio básico, im-

portante de todos aprendermos, por 

isso quero participar ativamente do 

projeto e passar esse aprendizado 

para todos da nossa rede”, destacou.  

Segundo a educadora Lúcia Ma-

ria Castroviejo, que atua no mesmo 

município, o projeto traz uma opor-

tunidade muito importante de tra-

balhar o tema desde os anos iniciais, 

permitindo que os alunos se tornem 

adultos mais organizados e enten-

dendo os caminhos para um consu-

mo consciente. “Minha expectativa é 

das melhores, estou empolgada em 

começar a formação, acredito que 

é muito importante que esse tema 

seja introduzido desde cedo para as 

crianças darem valor e começarem 

a aprender a lidar com as finanças, 

não vejo a hora de começar o pro-

jeto, estou com várias ideias para os 

meus alunos que são de uma escola 

de zona rural”, enfatizou. 

Primeiro ciclo da Formação EaD em 
2023 tem mais de 1.500 inscritos 
Foi dada a largada para o calendário do EaD, com participação de educadores de todo o Brasil 

Aqui no 
município as 

formações do 
IBS são muito 

disputadas 
entre os 

educadores.

Ires Benovit, 
de Campo 
Verde (MT)

Fique de olho!

Lista de Espera para os 
próximos ciclos da Formação 
EaD já está aberta para 
os municípios parceiros: 
https://forms.office.com/r/
hjPzriPxUH

Vagas abertas para Adesão 
de Novos Municípios! 
Interessados preencher o 
formulário: https://forms.
office.com/r/74Y7MziKPN

https://forms.office.com/r/hjPzriPxUH
https://forms.office.com/r/hjPzriPxUH
https://forms.office.com/r/74Y7MziKPN
https://forms.office.com/r/74Y7MziKPN


EFF - Março 2023 7

Educadora e aluna da Paraíba são finalistas 
do Prêmio Educação Financeira Transforma 
As duas finalistas são multiplicadoras do projeto, que já alcançou 70 municípios do estado

Após vencer o do Prêmio Educação 

Financeira Transforma na categoria 

ONG em 2021, o IBS tem duas novas 

integrantes de sua rede entre os fi-

nalistas desta 2a edição, ambas vin-

das da Paraíba. A educadora Rosile-

ne Nunes (Esperança/PB), concorre 

na categoria “Professor(a)” e a estu-

dante Marcia Clara Cândido (Caba-

ceiras/PB), na categoria “Aluno(a)”, 

alcançando um pódio disputado por 

mais de 600 inscritos. O resultado 

será anunciado na cerimônia de pre-

miação do dia 22 de março. Como 

finalistas, o prêmio já garante R$ 

10.000,00 (dez mil reais), aos que al-

cançarem a primeira colocação em 

cada categoria, a premiação chega 

aos R$ 30.000 (trinta mil reais). 

Rosilene Nunes é antiga colabora-

dora, desde quando o IBS chegou 

ao seu município em 2009. Desde 

2019, quando teve o primeiro con-

tato com os jogos, se tornou embai-

xadora das propostas do projeto e 

tem mobilizado várias iniciativas de 

formação, iniciadas em Cabaceiras 

e agora com forte impacto também 

em Esperança (PB), onde ela desen-

volveu e aplicou 44 planos de aulas 

integrados ao currículo escolar das 

escolas de ensino público do muni-

cípio, além da mobilização em todo 

o Estado da Paraíba junto a parceria 

com a UNDIME PB. 

Hoje com 13 anos, Maria Clara tem 

uma história antiga com os jogos 

Piquenique e Bons Negócios. Por 

meio do conhecimento que adquiriu 

jogando, brincando e aprendendo 

em sala de aula, ela se tornou uma 

empreendedora sustentável, quan-

do passou a reutilizar materiais que 

iriam para o lixo do ateliê do pai. Suas 

pulseirinhas feitas de couro foram 

comercializadas e fizeram tanto su-

cesso que foram parar até no Globo 

Repórter! Com o trabalho realizado 

no ateliê, Maria Clara já é convidada 

para dar palestras de empreendedo-

rismo na região e participar de feiras 

municipais de artesanato. Conheça 

melhor a história dela em nosso ca-

nal, clicando aqui. 

Vote quantas vezes quiser 
pelo site! LINK >>>

Contamos com o apoio da nossa corrente social do bem, formada pelas es-

colas e mobilizadores que acreditam na educação, para ajudarmos nessa 

mobilização. É nova uma oportunidade de reconhecer quem se dedica a 

transformar a Educação Financeira no Brasil, e as nossas duas finalistas vêm 

de um município com uma linda história junto ao IBS. Essa é a última fase do 

prêmio, que ocorre com votação popular aberta até o dia 19/03, sendo pos-

sível votar quantas vezes quiser pelo site clicando aqui.

Rosilene (à esquerda) foi professora de Maria Alice (à direita)

https://www.youtube.com/watch?v=xxyeJAx8UwE
https://www.premioeducacaofinanceira.com.br/finalistas 
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Em Irecê (BA), a educadora Rosicleia 

Rodrigues organizou seus alunos 

da Escola Parque Municipal para a 

produção de seu próprio cofrinho 

em sala de aula, com a missão de 

guardarem a metade do valor de 

qualquer moedinha que parasse em 

suas mãos. Assim nasceu o projeto 

“Eu poupo, nós poupamos e juntos 

economizamos”. No final, o dinheiro 

arrecadado tinha um destino já tra-

çado, em que metade seria para as 

crianças se autopresentearem com 

o saldo do “GASTAR” e a outra meta-

de seria o saldo do “POUPAR”, onde 

teriam que reinvestir em outro novo 

cofre para realizar um sonho maior. 

Os familiares também participaram 

da mobilização e o acompanha-

mento da atividade, com a missão 

de fotografar o momento em que o 

cofre fosse aberto para a contagem 

final dos poupadores. O resultado foi 

apresentado antes do recesso das 

férias, com aluno alcançando eco-

nomia de até R$ 419,00, garantindo 

a primeira colocação e um jogo de 

Educação Financeira. Mas, o maior 

prêmio, segundo a educadora, foi 

a mudança de hábito e comporta-

mento dos estudantes que só se for-

taleceu para as atividades deste ano. 

“Fiquei muito feliz com o resultado 

do projeto nos alunos, principalmen-

te por perceber que foi algo que efe-

tivamente mexeu com as crianças, 

muitas iniciaram o ano com recursos 

poupados nas férias e já pergun-

tando se o que eles economizaram 

poderia contar para o desafio desse 

ano, aplicando o recurso no novo co-

frinho. Foi maravilhoso ver que eles 

se esforçaram e conseguiram guar-

dar cada centavo e com a motivação 

de continuar com esse mesmo hábi-

to, mesmo depois de finalizar o ano 

letivo”, destacou Rosicleia.

A escola aproveitou ainda o engaja-

mento da turma nas atividades para 

promover uma ação solidária de do-

ação de livros, brinquedos e alimen-

tos não perecíveis para a APAE de 

Irecê, que atende crianças especiais. 

“Aproveitamos para elencar várias 

temáticas que pretendo dar conti-

nuidade esse ano, como a questão 

do consumismo, o cuidado com o 

desperdício, em promover a econo-

mia e sustentabilidade, isso alinhado 

ainda com a proposta literária da es-

cola que estava trabalhando o livro 

“O Pequeno Príncipe”, com o tema: 

Doação um ato de amor”, destacou 

a educadora. 

Alunos de Irecê (BA) retornam 
das férias com cofrinho cheio 
Desafio proposto em sala de aula rendeu até premiação com 
jogos e gerou um impacto na conscientização financeira 

Foi maravilhoso ver que eles 
se esforçaram e conseguiram 
guardar cada centavo e com 

a motivação de continuar 
com esse mesmo hábito, 

mesmo depois de finalizar o 
ano letivo.

Rosicleia Rodrigues, 

educadora

Os R$ 419,00 arrecadados
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Na Escola Paulo Freire, em Impera-

triz (MA), os educadores estão apro-

veitando todo o material dos jogos 

para implementar o tema de forma 

interativa e interdisciplinar nas pro-

postas pedagógicas. 

Nas atividades de Português, a edu-

cadora Rosilene, vem incentivando 

os alunos em suas produções textu-

ais e até na abordagem das figuras 

de linguagem, utilizando o conteúdo 

das cartas do Piquenique e do Bons 

Negócios. 

“A Educação Financeira contribui 

não só pra aprendizagem em sala, 

é um conhecimento que gera im-

pacto direto nas famílias desses alu-

nos, então tenho aproveitado o ma-

terial para fortalecer as atividades 

de leitura, escrita e de reflexão dos 

conceitos que são a base para eles 

colocarem em prática o que conse-

guimos passar de forma lúdica com 

os jogos, tem sido uma experiência 

muito gratificante, eles adoram esse 

momento e já tenho outros planos 

para este ano, estou pensando em 

preparar uma feira, agregando a 

proposta do Bons Negócios”, desta-

cou Rosilene.

Segundo Katiane Cabral, gesto-

ra pedagógica, este ano a escola 

terá como foco o tema da Educa-

ção Empreendedora, com proje-

tos que se somam, agregando as 

ações dos jogos a essas outras 

iniciativas como uma feira pro-

movida em parceria com SEBRAE. 

“Este ano, apresentamos a comu-

nidade escolar o Projeto Feira de 

Sonhos, unindo as parcerias e pro-

jetos com a SEMED, IBS e SEBRAE. 

O objetivo é despertar no aluno a 

importância da perspectiva profis-

sional para as turmas do 6° ao 9° 

ano”, ressaltou a gestora.

Educação Financeira com Língua 
Portuguesa em Imperatriz (MA)
Em 2023, a escola terá como foco o tema da Educação Empreendedora, somando projetos

Este ano, apresentamos a 
comunidade escolar o Projeto 

Feira de Sonhos, unindo as 
parcerias e projetos com a 

SEMED, IBS e SEBRAE..

Katiane Cabral, gestora 

pedagógica

Palestra sobre o Piquenique
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Rosangela Maria da Gama Silva é 

professora e coordenadora de Ges-

tão Pedagógica da Escola Estadual 

Arthur Guimarães, localizada no Di-

retoria Centro, em São Paulo, capi-

tal. Quando sua diretoria de ensino 

formou a parceria com o IBS, pouco 

depois da primeira formação, ela já 

percebeu quantas possibilidades 

pedagógicas o projeto proporciona. 

“A oportunidade de passar para as 

novas gerações a Educação Finan-

ceira, e como ela pode desenvolver 

no indivíduo, mudar comportamen-

tos. É muito importante desenvolver 

habilidades e competências susten-

táveis e econômicas”, pontua.

Trabalhar com os jogos favoreceu e 

Educadora paulista trabalha os jogos de forma integrada a 
outros projetos e explora novas oportunidades de ensino

Rosangela encontrou novas aplicações para os jogos

A partir do Piquenique vi 
a oportunidade de fazer 
a junção com projetos já 
em andamento (Projetos 

de Recuperação Aprender 
Juntos, Aprendizagem 
Criativa, Alfabetização 

Ambiental e Alimentação 
Saudável) e trabalhar 

todos de forma integrada e 
significativa para os alunos.

Rosangela une os jogos a 
outros projetos

fortaleceu o Projeto de Recuperação 

Aprender Juntos, voltado para a re-

cuperação das habilidades em de-

fasagem dos estudantes nos anos/

séries anteriores - mais uma das se-

quelas educacionais causadas pela 

Pandemia da Covid-19.  O público-

-alvo contemplado pelo projeto fo-

ram os estudantes com idade de 10 

e 11 anos dos três 5º Anos A, B, e C, 

bem como as famílias, professores, 

funcionários da escola, moradores 

do bairro.

O diferencial dessa iniciativa, segun-

do ela, foi utilizar os jogos para amar-

rar os Projetos já em desenvolvimen-

to pela Unidade Escolar, de forma 

que o Projeto de Educação Finan-

ceira aconteça de forma integrada 

e complemente por meio da trans-

versalidade do tema nos respectivos 

componentes de Matemática, Ge-

ografia, Ciências da Natureza, Arte 

e Língua Portuguesa. “Educação 

Financeira é um tema gerador para 

aprimorar o ensino, unindo à impor-

tância de uma boa alimentação para 

a qualidade de vida, a necessidade 

de cuidado com o meio ambiente 

para qualquer existência e como re-

duzir os impactos”, explica.

E os primeiros resultados já são per-

ceptíveis. “Fiquei encantada com os 

relatos orais ou escritos e, princi-

palmente, com o protagonismo dos 

estudantes em produzir um docu-

mentário, produzir roteiro de apre-

sentação de teatro (dramatização), 

fazer ensaios e apresentar-se aos 

colegas usando figurinos criados por 

eles. Através dos projetos, percebe-

mos os dons dos estudantes para 

as mais variadas profissões, inclusi-

ve as voltadas para a comunicação 

e tecnologia. Nossos estudantes já 

são protagonistas, reflexivos, ques-

tionadores e pensam muito além do 

que nós podemos imaginar “, finaliza 

a educadora. 

Educador de Valor



O Dia D da Educação Financeira ini-

ciou 2023 com mobilizações no Ce-

ará, seguindo o rastro das Jornadas 

Pedagógicas que se espalharam 

pelo estado. Nos três municípios 

destacados abaixo, o IBS esteve 

presencialmente em todos! Já em 

Manaus a mobilização foi entre pro-

fessores, já pensando na preparação 

das aulas. Veja na imagem ao lado a 

agenda para este ano e não perca!

Nova Russas (CE)

Monsenhor Tabosa (CE)

Manaus (AM)

Catunda (CE)

Cascavel (CE)

da Educação Financeira

ALIANÇA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA

www.vamosjogareaprender.com.br

Siga-nos no Instagram!

@vamosjogareaprender

http://www.vamosjogareaprender.com.br
http://www.instagram.com/vamosjogareaprender

