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Conheça as novas cartas dos jogos 
Piquenique e Bons Negócios

Os jogos de Educação Financeira trazem novidades. No Bons Negócios são 11 novas cartas-desafio para serem adicionadas à 3a 
fase do jogo. No Piquenique tem algumas atualizações nas cartas vermelhas e amarelas. Saiba tudo. págs. 2 e 3

Jovens Mediadores

Cascavel/CE mobiliza grupo de 
monitores e educação financeira

Jijoca de Jericoacoara/CE começa ano 
letivo preparando monitores

Estudantes do Ensino Médio de 
Cascavel/CE visitam escolas

Uma das inovações de 2019 que será 

expandida em 2020 é o programa de 

Jovens Mediadores, que seleciona alu-

nos do Médio e do Fundamental que 

se destacam com os jogos e os treina 

para a mediar mesas e auxiliar profes-

sores no processo pedagógico. Assim 

acabaram se tornando “embaixado-

res” dos jogos dentro de suas escolas.

Ano I
Mar 2020
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O início de 2020 foi de novidades 

para quem joga Bons Negócios. A 

terceira fase do jogo ganhou 11 no-

vas cartas-desafio, que se somaram 

às 12 já existentes no jogo, amplian-

do as possibilidades de atividades 

pedagógicas nas escolas. 

Agora, essa fase se tornou um ins-

trumento ainda mais completo de 

Educação Fiscal, proporcionando de-

bates interdisciplinares relativos ao 

jogo, como cidadania, meio ambien-

te, ética, empreendedorismo, entre 

outros.

Confira abaixo as 11 novas cartas, 

sendo 4 delas escolhidas num con-

curso realizado entre alunos e edu-

cadores da nossa rede (veja box 

abaixo); e outras 7 criadas pela nos-

sa equipe pedagógica. Vamos jogar e 

aprender!

Novos desafios para 
quem faz Bons Negócios

Para os municípios que receberam os jogos em 2019, orientamos que rode as novas cartas numa gráfica de 

acordo com as seguintes especificações: laminado fosco 180g frente e verso Mais informações, acesse o 

site: https://vamosjogareaprender.com.br/materiais-bons-negocios

A escolha de 4 novas cartas-desafio aconteceram num concur-

so, com a ideia de aproveitar a experiência dos educadores que 

aplicaram os jogos dentro de sala de aula. As sugestões foram 

recebidas pela equipe do IBS até dia 24/01 e o resultado foi di-

vulgado no dia 27/01. Os autores das cartas selecionadas ga-

nharam o kit contendo: 1 Piquenique, 1 Bons Negócios, 1 caneca 

personalizada do IBS e 1 camiseta de educação financeira.

Quatro novas cartas foram 
escolhidas em concurso

https://vamosjogareaprender.com.br/materiais-bons-negocios
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Entre os dias 10 e 17 de fevereiro, a 

equipe do IBS se juntou a represen-

tantes da empresa de pesquisa e 

avaliação de impacto Plano CDE, que 

foram a campo visitar as escolas que 

participam do Projeto Jogos de Edu-

cação Financeira para a execução de 

uma nova etapa de avaliação exter-

na qualitativa e quantitativa.

O processo ganhou uma nova fer-

ramenta tecnológica de auxílio no 

levantamento de dados, fazendo o 

uso de tablets nos questionários re-

alizados.

Envolvendo desde grupos focais, 

aplicação de questionário e entre-

vistas com os educadores e alunos, 

as pesquisas foram realizadas em 

três cenários distintos. O primeiro 

dentro das regiões que participaram 

do projeto-piloto: Beberibe, Pindore-

tama e Cascavel. O segundo cenário 

é representado pelo município de 

Sobral, que está com o projeto em 

andamento.

Por último, uma cidade que rece-

be as ações este ano: Serra do Mel/

RN. A proposta inclui um retorno as 

escolas no mês de junho, com foco 

numa análise comparativa dos da-

dos coletados.

O jogo Piquenique também ganhou 

algumas atualizações para esta 

terceira impressão. As novidades 

estão tanto nos ganhos e gastos 

quanto nas tomadas de decisão, e 

trazem novas possibilidades para 

o jogo. Nas cartas amarelas, de ga-

nhos e gastos, os jogadores terão 

duas novas oportunidades de ga-

nho de Américas (veja abaixo).

Já nas vermelhas (ao lado), as cartas 

são as mesmas, mas com a adição 

de uma tarja azul no canto supe-

rior esquerdo, de forma a esclarecer 

uma dúvida recorrente: sim, essa 

compra deve ser feita no ato!

Piquenique versão 2020

Nova avaliação externa faz 
coleta de dados em fevereiro

Expansão 2020

Jogos chegam a 
Serra do Mel-RN

Os educadores de Serra do Mel-

-RN receberam a formação em 

Educação Financeira, durante 

a jornada pedagógica, ocorri-

da entre os dias 12 e 14/02. Na 

programação, os educadores 

participaram de palestras, ro-

dadas de jogos e elaboração de 

sequências didáticas seguindo 

a proposta da BNCC, de forma 

a agregar a temática de forma 

interdisciplinar.
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Ações de continuidade

A exemplo de 2019, em 2020 segui-

remos com o “Dia D” de mobilização 

dos jogos, ocorrendo sempre na 

primeira semana de cada mês (veja 

calendário ao lado). Em fevereiro 

já tivemos o primeiro dia de mobi-

lização, com vários municípios par-

ticipando e divulgando suas ações 

através dos grupos de WhatsApp. 

Programe-se para participar das 

próximas edições!

Bragança Paulista/SP

Balsas/MA

Jericoacoara/CE

Fortaleza/CE

Pindoretama/CE

Cascavel/CE

vamosjogareaprender.com.br

Faça parte de nossa Aliança da Educação Financeira:

http://www.vamosjogareaprender.com.br

