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Diálogos IBS promove lives interativas 
entre alunos da Educação Financeira
Apontando suas experiências com os jogos para além dos muros da escola, alunos de São 
Paulo e do Ceará debatem as possibilidades da Educação Financeira aplicadas ao dia a dia.

Ano I
Jun 2020

É na vida que a gente 
vai aprendendo que 

tem que poupar 
dinheiro e investir.

Vitória Beatriz de Melo (CE)

Desenvolveu bastante 
nosso interesse tanto na 
área financeira, quanto 
no empreendedorismo.

Matheus Lima (CE)

Parecia óbvio que guardar 
dinheiro significava 

investir, mas não. Investir 
é um passo à frente!

Pedro Nunes (SP)

É um problema global. 
Não tive Ed. financeira na 
escola. Tive em casa, por 
iniciativa dos meus pais.

Ivana Soto (SP)
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Os tempos de isolamento social não 

impediram os alunos de continu-

arem levando o tema da Educação 

Financeira para o debate. O canal 

Diálogos IBS, que produz lives inte-

rativas no Youtube, promoveu dois 

encontros de jovens que queriam 

compartilhar suas experiências com 

os jogos Piquenique e Bons Negócios 

para além dos muros da escola, com 

dicas de como aplicar no dia a dia os 

conceitos vistos em sala de aula.

Não faltou criatividade e novas ideias 

com esses jovens prodígios da educa-

ção financeira. Com propostas incrí-

veis de engajamento e apresentação 

dos conceitos para um bom planeja-

mento financeiro, os alunos do Ceará 

compartilharam suas experiências 

com vídeo-aulas e com perfis nas 

redes sociais criados especialmente 

para tirar dúvidas de outros alunos 

e também da comunidade. Já os alu-

nos de São Paulo ponderaram sobre 

o quanto a Educação Financeira é 

importante não apenas para a Mate-

mática em sala de aula, mas também 

para a vida fora da escola.

A seguir destacamos alguns momen-

tos mais marcantes dos dois encontros.

Do tabuleiro para a vida real

A partir do jogo, me despertou o interesse em aprofundar o 
conhecimento, saber lidar com o empreendedorismo. Isso me fez 
buscar conhecimentos em cursos, para poder desenvolver essas 
práticas no dia a dia, trazer essas práticas para meus familiares 
e amigos. (...) Os jogos me tornaram uma pessoa que eu nunca 

achei que ia ser: um microempreendedor. Já fiz negócios, já ajudei 
meus pais a lidar com dinheiro, estou sempre pesquisando na 

internet para aprofundar. Hoje sou uma pessoa bem diferente.

Matheus Lima, aluno da escola de ensino Profissional Edson Queiroz de Cascavel/CE

Os jogos foram uma experiência 
impactante. Mesmo sendo 
simples, vejo que são benéficos 
para as pessoas. No Bons 
Negócios tem aquela questão de 
a pessoa buscar não aquilo que 
ela precisa, mas o que ela quer, 
mesmo que não seja necessário. 
É o consumismo, que está muito 
enraizado na gente, e nesse jogo 
acabei vendo bastante disso em 
mim e em colegas meus, então os 
jogos despertam vários conceitos 
de educação financeira, não só o 
controle do dinheiro.

Enzo Frisoli, aluno do Colégio 
Miguel de Cervantes de São Paulo

Ainda não tive muito contato com 
os jogos, mas minha expectativa 
é que a gente aprenda a utilizar 
melhor o dinheiro. A proposta 
é muito legal e eu espero que 

aprenda bastante.

Vitória Pyêtra, aluna da escola Igardene Fon-
teles de Araújo de Jijoca de Jericoacoara/CEarquivo pessoal
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Acho mais fácil quando nós, 
alunos, explicamos os jogos a 
outros alunos. Os professores 
explicam bem, mas o aluno 
sabe como é a cabeça de outro 
aluno. A gente tira os alunos 
da sala, leva pra biblioteca ou 
qualquer canto da escola.

Waillan Ferreira, aluno da escola 
de Ensino Médio Padre Arimatéia Diniz, 
de Cascavel/CE

Percebi que as pessoas não tem 
mesmo o costume de poupar. 
Adultos, jovens, pessoas de 

todas as idades tendem a usar 
todo o dinheiro que recebem e 
gastam em coisas que às vezes 
ele nem precisam, porque eles 
têm uma visão a curto prazo. 

Pude perceber que as pessoas 
realmente têm essa mentalidade 

e eu também tenho. Pude 
perceber que o retorno vai ser 
melhor no futuro se eu poupar 

esse dinheiro e gastar com 
responsabilidade. Mudou muito 

meu jeito de ver as coisas e 
comecei a conversar mais com as 

pessoas sobre isso.

Felipe Janowitzer, ex-aluno do Colégio 
Miguel de Cervantes, de São Paulo

Na formação que fiz com professores o impacto foi grande, porque eles refletem 

sobre os próprios hábitos e conseguem fazer a diferença para os alunos.

Ivana Soto, aluna do Colégio Miguel de Cervantes de São Paulo

Formação de Ed, Financeira com professores da rede pública de Barreirinhas-MA, durante o Intercâmbio Solidário
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A gente teve o primeiro 
convívio com os jogos, e 

acabamos nos aprofundando 
e percebendo que aquilo tinha 

um fundamento enorme por 
trás, sobre poupar e sobre 

investir seu dinheiro.

Vitória Beatriz de Melo, aluna da escola de 
Ensino Profissional Raimundo Saraiva 

Coelho, de Juazeiro de Norte/CE
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Faça parte de nossa Aliança da Educação Financeira:

Veja os dois  
debates no Youtube e 
assine o nosso canal!

DIáLOGO #9:
youtu.be/JUPw6_1G-tY

DIáLOGO #10:
youtu.be/5YRX1mf3ilY

Foi preparado um grupo 
de alunos para serem 
monitores do projeto 

com os jogos nas salas. 
Foi aí que percebemos 

a dificuldade de alguns 
alunos, e sentimos 

a necessidade  de 
criar esse canal no 

Instagram. Queremos 
trabalhá-lo na nossa 

escola e na comunidade, 
falando de uma forma 

acessível para todos.

Kauan Silva, aluno da Escola Fco. 
Sales de Carvalho-Jericoacoara/CE

Pedro Nunes, ex-aluno do Colégio 
Miguel de Cervantes, de São Paulo
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Apesar de todos os obstáculos, parece que os jogos são o meio-termo, porque não precisa 
de uma linguagem, você só precisa jogar. E jogando você aprende, involuntariamente. O 

Kauan, o Waillan e a Vitória estarem com a gente é uma prova de que os jogos mudaram a 
vida das pessoas. Não à toa eles estão aí com esses projetos incríveis.

http://www.vamosjogareaprender.com.br
https://www.youtube.com/watch?v=JUPw6_1G-tY
https://www.youtube.com/watch?v=5YRX1mf3ilY
https://www.instagram.com/administracao_monetaria/
https://www.instagram.com/administracao_monetaria/

