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EaD traz bons resultados em sua 1a edição
Formação à distância teve boa 
aceitação entre participantes 
e deve ser ampliada em 2021

Ano I
Dez 2020

A primeira formação EaD (Ensino à Dis-

tância) de Educação Financeira, ofere-

cida pelo Instituto Brasil Solidário, foi 

um sucesso. Contando com a presença 

de educadores dos municípios de Dias 

D’ávila (BA), Luis Eduardo Magalhães 

(BA), Campo Verde (MT), Porto Nacio-

nal (TO), Petrolina (PE) e Serra do Mel 

(RN), os municípios têm recebido várias 

ações do Programa de Desenvolvimen-

to da Educação (PDE), envolvendo des-

de a formação EaD com especialistas da 

área, até a doação de materiais para as 

escolas beneficiadas, com entrega dos 

jogos educativos Piquenique e Bons 

Negócios atendendo alunos de toda a 

rede municipal de ensino.

O curso teve início no dia 12 de novem-

bro e se encerrou no dia 10 de dezembro 

de 2020, com aulas interativas realiza-

das sempre às terças e quintas às 14h, 

apresentadas de forma dinâmica, per-

mitindo interações dos participantes 

através de enquetes e debates abertos. 

Na aula interativa 6 foi feita uma de-

monstração ao vivo do jogo Piquenique 

Online (ver imagens ao lado), desper-

tando a curiosidade dos participantes.

Trazendo para a sala de aula conceitos 

modernos de Aprendizagem Ativa - em 

que o aluno tem o protagonismo no pro-

cesso, cabendo ao professor o papel de 

mediador - foram enfatizados todos 

os alinhamentos pedagógicos entre os 

jogos e a BNCC e os 17 Objetivos do De-

senvolvimento Sustentável (ODS).
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Criança, a Alma do Negócio vem sendo usado de forma 
multidisciplinar no EaD do IBS. Além de constar no conteúdo de 
Educação Financeira, o filme também vem sendo usado no curso 
de Educação Ambiental, pois traz importantes reflexões sobre a 
geração desnecessária de resíduos sólidos.

A diretora Estela Renner possui ainda outros dois filmes: Muito Além 
do Peso (2012) e O Começo da Vida (2016), sempre abordando temas 
relacionados à infância.

Para saber mais sobre Criança, a Alma do Negócio clique aqui

Para assistir Criança, a Alma do Negócio no Youtube, clique aqui

Cineasta Estela Renner faz 
participação especial no curso de EaD
Diretora de Criança, a Alma do Negócio trouxe reflexões sobre consumo e publicidade

A cineasta Estela Renner, sócia fun-

dadora da Maria Farinha Filmes, 

participou da quarta aula interativa 

do EaD de Educação Financeira, pro-

movido pelo IBS. Aos participantes, 

a diretora contou detalhes sobre a 

produção do documentário Crian-

ça, a Alma do Negócio, que aborda a 

questão do consumo e da publicida-

de direcionada ao público infantil.

O filme, além de ser parte dos conte-

údos interativos do curso, permitiu 

uma grande reflexão, uma vez que  o 

tema tem sido trabalhado em vários 

tópicos da formação, ressaltando so-

bre o consumo consciente, e as mui-

tas possibilidades de economizar 

e organizar um bom planejamento 

financeiro desde os primeiros anos 

escolares, desenvolvendo ativida-

des que provoquem mudanças de 

comportamento em ações que estão 

no cotidiano de todos.

Os participantes do curso puderam 

conhecer também sobre políticas pú-

blicas e regulamentações para o setor. 

Estela ainda lembrou que, 12 anos 

depois de o filme ser lançado, a publi-

cidade migrou para o digital e traz um 

novo desafio na questão do consumo.

Um filme multidisciplinar

https://www.videocamp.com/pt/movies/crianca-a-alma-do-negocio
https://www.youtube.com/watch?v=ur9lIf4RaZ4
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Faça parte de nossa Aliança da Educação Financeira:

Ead Educação Financeira: testado e aprovado

A estrutura do curso, baseada 
no conceito da “sala de aula 
invertida”, e os conteúdos 
pedagógicos oferecidos através 
de sua plataforma online são 
de riquíssimo valor. A educação 
no Brasil só tem a ganhar com 
projetos tão competentes.

Nacir Garcia Junior, consultor financeiro, dire-
tor de projetos da Ideia Positiva Consultoria e 
coordenador do projeto Orientação Positiva

Sempre tive interesse em 
aprender sobre educação 

financeira e com esse curso 
já sei o básico. Até comecei a 

colocar em prática. Já comecei 
a poupar 13% do meu salário. 

Além disso, cancelei dois cartões 
de créditos que não usava e só 
ficava pagando anuidades sem 

necessidade. Para começar 
investir ou poupar, é preciso 

colocar as contas em dia 
primeiro. Outro hábito que 

comecei foi fazer o máximo 
possível para comprar à vista 
ou pagar no mínimo a metade 
de entrada. E sempre que vou 

fazer uma compra me faço essa 
pergunta: será que realmente 

preciso disso agora?

Gleicivan Moreira de Oliveira, professor da 
rede pública em Porto Nacional/TO

Os materiais são riquíssimos e serão de grande valia para o 
planejamento da escola. A plataforma é de fácil manuseio, sem 
complicações. Ao contrário, eu não via a hora de poder entrar e 

realizar as atividades. E os vídeos  são enriquecedores.

Ana Maria dos Santos Souza, professora da rede pública em Luis Eduardo Magalhães/BA
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O cuidado que tiveram em 
apresentar exemplificando com 

vídeos e contextualizando com a 
sala de aula foi realmente muito 

bom. A didática foi excelente e 
os jogos permitem um mundo 

de interação com diversas áreas 
curriculares e contemporâneas.

Carine Barros, professora da rede pública 
em Luis Eduardo Magalhães/BA
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http://www.vamosjogareaprender.com.br

