
Cordel de Educação Financeira 
Uma história de transformação

I
Na escola que meu filho estuda
Trabalham sempre a educação financeira
São os jogos – Piquenique e Bons Negócios
Com situações financeiras do nosso dia a dia em cada jogada
E brincando e aprendendo, seguindo um roteiro
Transforma o jovem a cada rodada
Aprendendo a poupar e investir e assim...
Como é bom saber lidar com o dinheiro

II
O jogo de tabuleiro é o “piquenique”
O de cartas é o “bons negócios”
Apresenta muitos temas atuais
Ilustrando de uma forma lúdica
Os temas transversais
Levando o aluno a pensar
Em como melhorar as desigualdades sociais

III
E foi assim que aprendemos que...
Não adianta ter cartão
Se não sabemos controlar
Vira sempre uma confusão
Pois, se compra tem que pagar
Devido essa situação
Uma história aqui vou contar...

IV
Eu muito pabulosa
Um cartão de crédito resolvi pegar
O limite foi bem bacana
E a dívida? Não vou nem falar!
Comprei roupas, sapato e bolsa
Não imaginei onde ia parar.

V
Chegou o final do mês
E as contas começaram a chegar
Aluguel e energia, tudo de uma vez!
A dúvida começou a aumentar
Não sabia mais o que fazer
Uma solução precisava encontrar!

VI
Não quero ser invejosa
E nem falar de ninguém
Mas minha amiga e vizinha
Que sempre feliz diz “está tudo bem”
Perguntei se sofria dos mesmos problemas
Ela respondeu: É só se controlar, meu bem!

VII
Ela continuou dizendo
Também passei pelo mesmo desespero
Só de lembrar que meu juízo ia perdendo
E com meu filho também fui aprendendo
Assisti vários vídeos da série “Além dos Muros da Escola”
E de Educação Financeira fui entendendo
Os vídeos...assisti mais de 10 vezes como se fosse o primeiro

VIII
No meio da prosa ela falou:
Que para controlar as despesas
Ela se organizou
Aprendeu a montar as planilhas
Igual no vídeo que comentou
Ah! Como foi bom ouvir como a solução encontrou

IX
De um lado listou o que comprou
No outro o dinheiro arrecadado
Mas na planilha um vazio ficou
Pois não tinha nada aplicado
E no final as contas não fechou
E entendeu. Tinha que priorizar um bocado

X
Foram vários meses de ajuste
Mas o que mais me alegrava
Era ver cada dívida que finalizava
Pouco a pouco minha alegria voltava
É por isso que posso dizer: Está tudo bem, repara!

XI
Mas isso não era o suficiente
Pois além de revisar os gastos
E se educar financeiramente
Sua família, esposo e filhos
Todos de maneira consciente
Precisam transformar o cartão de vilão para mocinho sorridente!

XII
Então neste momento...
Repensei em tudo que me acontecia
Lembrei do quanto gastava
E as loucuras que com o consumo inconsistente sem controle trazia
Chega me deu foi agonia
Das besteiras que eu fazia

XIII
E naquele dito momento
Tomei uma decisão 
A partir de hoje tô decidida
Me inscrevi no curso de educação financeira IBS
Vou aprender mais do assunto
E dar uma guinada em minha vida.

XIV
Bem, a prosa já está longa
Outro dia conto mais
Sobre como a educação financeira 
Mudou a minha vida e da minha família
Mas isso será outra história
Para em outro cordel contar!


