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Inspirados pelos jogos, 
alunos lançam canal com 
dicas de Ed. Financeira

Alunos de Jijoca de Jericoacoara falam de Educação Financeira no Instagram. pág. 2

Jovens Mediadores

No dia 16 de março, a Escola Abdias 

Aires de Queiroz, reservou um mo-

mento importante de diálogo com 

os alunos, contando com represen-

tação de todas as turmas da escola 

para seguirem esse modelo de for-

mação de monitores junto as ativi-

dades realizadas em sala de aula.

A Coordenadora da Educação Em-

preendedora de Cabaceiras Rosilene 

Nunes promoveu uma palestra apre-

sentando o material dos jogos educa-

tivos, incluindo dicas e orientações 

para o desenvolvimento interdisci-

plinar das aulas com o material.

Reforçando a proposta de uma ativi-

dade conjunta de mudança de hábi-

tos e reflexão sobre o planejamento 

financeiro, durante a palestra foi su-

gerido aos educadores que cada um 

elaborasse também uma planilha 

para ir acompanhando seus gastos 

mensais para todos participarem 

dessa mobilização pela educação 

financeira. A escola propôs aprovei-

tar o material de forma integrada ao 

currículo escolar, com aulas dinâmi-

cas em várias disciplinas.

Ano I
Abr 2020

Comunicado
O Instituto Brasil Solidário se-

gue todas as normas de saúde 

estabelecidas durante a pan-

demia do Covid-19. Seguimos, 

assim, o conselho de especia-

listas em saúde pública para 

apoiar o distanciamento so-

cial. Com isso, informamos que 

todas as atividades descritas 

nessa edição ocorreram antes 

que a quarentena fosse decre-

tada. Neste período de suspen-

são das aulas, o IBS prossegue 

com suas atividades digitais e 

sugere o uso deste tempo para 

planejar ações futuras, conti-

nuar a estudar e refletir sobre 

nosso projeto de vida.

Alunos de Cabaceiras/PB participam de 
formação para monitoria na escola Planejamos a inserção dessa 

proposta no currículo municipal, 

e ficou acertado um campeonato 

municipal, com uma edição no meio 

do ano e outra no final do ano.

Rosilene Nunes, coordenadora
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Com a Educação Financeira entrando 

definitivamente na grade curricular, 

grandes talentos tem sido desperta-

dos em escolas em todo o Brasil, aflo-

rando o protagonismo de estudantes 

cheios de criatividade e sede de co-

nhecimento. Nesse contexto, os jo-

gos Piquenique e Bons Negócios têm 

servido de inspiração para muitas ini-

ciativas de destaque. Os estudantes 

Kauan Marques e Tainara Carvalho, 

do 9º ano, da Escola Francisco Sales 

de Carvalho, em Jijoca de Jericoaco-

ara/CE resolveram expandir esse 

aprendizado para toda a comunidade 

através de uma rede social, aprofun-

daram conhecimentos sobre termos, 

conceitos e estratégias para o bom 

planejamento financeiro.

É através das redes sociais que eles 

divulgam as atividades que partici-

pam na escola dentro dessa temáti-

ca, além de apresentações e vídeos 

didáticos com dicas sobre os mais di-

versos assuntos da educação finan-

ceira. A proposta é recente, mas já 

rendeu palestras e vídeos produzi-

dos pelos alunos sobre como poupar 

e administrar o dinheiro de forma 

consciente e equilibrada, trazendo 

um novo olhar sobre o tema e abrin-

do uma grande oportunidade para 

os jovens se expressem, pesquisem 

e gerem conteúdo para um público 

bem mais amplo, ultrapassando os 

muros da escola.

Educação Financeira ’viraliza’ 
entre alunos de Jericoacoara

Para curtir e compartilhar:

@administracao_monetaria

A partir das ações com os jogos 

eles fomentaram uma pesquisa e 

perceberam que a comunidade escolar  

tem dificuldade em saber como 

manusear a questão do dinheiro.

Patrícia Albuquerque, professora de Matemática

Os jogos Piquenique e Bons Negó-

cios já fazem parte da rotina de ati-

vidades da Escola de Ensino Médio 

Marconi Coelho Reis, em Cascavel/

CE. Os estudantes que participam 

da eletiva de Matemática Financei-

ra têm recebido várias orientações 

práticas sobre como lidar com os de-

safios do dia a dia referente ao pla-

nejamento financeiro, aproveitando 

todo o material dos jogos educativos 

para potencializar os conceitos apre-

sentados em sala de aula.

Reforçando o momento lúdico de 

aprendizado com os jogos, os educa-

dores tem trabalhado com rodas de 

conversa e debates sobre temas que 

estão presentes na rotina financeira 

dos próprios alunos, funcionando 

como um recurso pedagógico e exer-

citando aspectos importantes do co-

tidiano.

Ensino médio tem eletiva de 
Matemática Financeira com jogos

Expansão 2020

A maneira de economizar dos alunos 

mudou completamente.

Wermesson, professor de Matemática

https://www.instagram.com/administracao_monetaria/
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“Nossa moeda no cotidiano” foi o tema 

escolhido para uma atividade dinâ-

mica e criativa com os estudantes da 

Escola Operária Rui Barbosa, em Ca-

rolina/MA, que abriu várias oportuni-

dades de aprendizado com os alunos 

conhecendo de forma prática o valor 

em moedas e cédulas, com troca do di-

nheiro e várias continhas para enten-

derem cada nota e seus valores.

A proposta foi fomentada em sala de 

aula, onde a turma do 4º ano fez um 

grande círculo para interagirem na 

troca das cédulas e, receberam duran-

te a atividade, notas variadas de 100 a 

2 reais, tendo como principal objetivo 

possibilitar que os alunos assimilas-

sem o valor das menores e maiores 

notas, participando de atividades do 

dia a dia, como a ida ao supermercado 

já com conhecimento sobre conferir 

um troco, entender o valor das com-

pras e adquirirem importantes concei-

tos da educação financeira.

A proposta envolve ainda uma con-

tinuidade, em que será organizado 

um mini supermercado na sala de 

aula, com preços já estabelecidos em 

embalagens de alguns produtos co-

muns no cotidiano dos estudantes.

Dinâmicas para assimilar o valor 
do dinheiro em Carolina/MA

Pedimos para que os alunos trocassem 

cédulas e moedas como quisessem. 

Feito isso, cada uma trazia até o centro 

e conferia os valores para os demais 

colegas. Se o valor fosse inferior ou 

superior ao que eles tinham planejado, 

a criança voltava ao centro e conferia 

novamente se estava sobrando ou 

faltando, fazendo novos cálculos.

Elinei Siqueira, professora de Matemática

A Escola Luis Ribeiro da Silva, em 

Ubajara/CE, promoveu um momento 

de muita interação e atividades práti-

cas de educação financeira através do 

evento Feirinha “Pequenos Empreen-

dedores”, com participação ativa dos 

estudantes em todos os processos.

Com organização e planejamento sen-

do realizados pelos próprios alunos, o 

evento foi realizado no dia 13 de mar-

ço, com atividades nos dois turnos da 

escola, com uma manhã animada de 

compra e venda de produtos e no pe-

ríodo da tarde uma roda de conversas 

de muito aprendizado sobre a impor-

tância do planejamento financeiro, 

evitando compras compulsivas.

‘Pequenos Empreendedores’ 
agita escola de Ubajara/CE

Os estudantes mobilizaram uma 

roda de conversa explicando o que 

acontece quando optamos por um 

empréstimo consignado.

Adeilta Carvalho, coordenadora da escola
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Ações de continuidade

Antes que fosse estabelecida a qua-

rentena, vários municípios partici-

param do “Dia D” de mobilização dos 

jogos no dia 6 de março, divulgando 

suas ações pelos grupos de Educa-

ção Financeira do WhatsApp.

Importante frisar que os próximos 

“Dias D” estão suspensos até que ter-

mine a quarentena e todos estejam 

em segurança para que as atividades 

em sala de aula sejam retomadas.

Bragança Paulista/SP

Balsas/MA

Gentio do Ouro/BA Fortaleza/CEIrecê/BA

Esperança/PB

vamosjogareaprender.com.br

Faça parte de nossa Aliança da Educação Financeira:

Carolina/MA

Cascavel/CE

http://www.vamosjogareaprender.com.br

