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Formação EaD de Educação
Financeira lança seis novas
turmas para 2021
Já são duas turmas iniciadas em fevereiro,e mais quatro
turmas programadas para o primeiro semestre de 2021

A avaliação externa do curso
trouxe uma chancela importante
do impacto que essas formações
representam para os educadores,
e buscamos aprimorar ainda
mais esse conteúdo diante do
relato dos próprios professores.
Estamos reforçando temas sobre o
comportamento financeiro, sobre
os conceitos de investimento e
de poupança, de forma criativa,
ressaltando os jogos Piquenique
e Bons Negócios como plano
de ação prática para que os
educadores possam multiplicar
esses conhecimentos em suas
atividades pedagógicas.

Luis Salvatore, Diretor do IBS

Em 2021 o Instituto Brasil Solidário

da rede pública, durante o distancia-

Na avaliação externa realizada com

avança para mais um ano intenso

mento social, se tornou parte efetiva

questionários antes e depois da forma-

da proposta de formações no mode-

das atividades do IBS, e apontou logo

ção, foi evidenciado que o curso teve

lo EaD, e com conteúdo aprimorado

na primeira turma, uma mudança na

um grande impacto para os partici-

após avaliação dos educadores que

percepção e confiança dos educado-

pantes, que passaram a se sentir mais

participaram da primeira turma das

res em trabalhar o tema dentro da

preparados e confiantes em trabalhar

oficinas. Com mais de 1000 vagas

escola de forma transversal, e com

o tema em sala de aula, alinhados a

abertas para os educadores da rede

abordagens mais aprofundadas sobre

proposta da BNCC e os Objetivos de

pública somente nesse primeiro se-

os conceitos de educação financeira.

Desenvolvimento Sustentável (ODS).

mestre para as formações de Educação Financeira, o ano já começa com
2 novas turmas no mês de fevereiro,
e mais 4 turmas programadas para os
próximos meses, em datas e horários
variados, dando a oportunidade dos
participantes escolherem o melhor
período dentro da sua rotina escolar.
O projeto lançado dentro das ações
de apoio pedagógico para as escolas
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Os professores reforçaram que te-

rias alternativas de abordagem dos

mas como investimento e empre-

pilares da educação financeira junto

endedorismo ainda mostram ser

ao material dos jogos Piquenique e

assuntos pouco conhecidos e que

Bons Negócios.

despertam insegurança para in-

A formação ofertada é gratuita e con-

clusão nas propostas pedagógicas,

ta com vagas abertas para 52 municí-

diante desse dado, a formação de

pios em todo o Brasil, contando com a

2021, foi aprimorada e aprofundada

mobilização das Secretarias de Educa-

nesses conteúdos, apresentando vá-

ção dos municípios parceiros do IBS.

Citi Foundation firma parceria com o projeto
para a nova fase de expansão dos jogos

A nova fase de expansão do Projeto

conceitos fundamentais para o com-

Jogos de Educação Financeira ganha

portamento financeiro não só como

uma parceria em nível global, contan-

atividade em sala de aula, mas um

do com o apoio da Citi Foundation, or-

aprendizado para a vida.

ganização que trabalha para promo-

A parceria chega somando forças ao

ver o progresso econômico e melhorar

trabalho promovido com os jogos Pi-

a vida de pessoas em comunidades de

quenique e Bons Negócios, que atra-

baixa renda em todo o mundo.

vés do calendário já firmado para este

A instituição, fundada pelo banco

ano, permitirá um avanço das ações

global Citi, que tem mais de 200 anos

para novos 200 mil alunos de baixa

de atuação e maior presença no mun-

renda em escolas e cidades no Brasil.

Estamos muito felizes em
apoiar os Jogos de Educação
Financeira desenvolvidos pelo
IBS. O projeto, que está alinhado
ao pilar de Inclusão Financeira
da Citi Foundation, beneficia
estudantes e professores da
rede pública de ensino em
diversos municípios brasileiros.
Acreditamos que a iniciativa,
além de educar, fomenta o
desenvolvimento da sociedade
por meio da educação, da
inovação e, principalmente, da
mudança de atitude.

do, tem investido em ações sociais
que gerem oportunidades econômicas e de crescimento para os jovens,
e escolheu apoiar o projeto com os
Jogos de Educação Financeira, diante do potencial da proposta em incorporar junto ao currículo escolar,
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Kátia Oliveira,
head de Public Affairs do Citi Brasil

Rumo a 1 milhão de alunos, IBS
discute novas parcerias
O projeto com os jogos de Educação

seguirá quando consolidada após o

ria da Educação e da Ciência e Tecno-

Financeira avança mais uma etapa

reforço e confirmação de novos par-

logia da Paraíba e os multiplicadores

de expansão para 2021, com uma

ceiros no projeto de expansão e o di-

das ações do projeto com os jogos

proposta de implementar as ações

álogo com gestores públicos.

em Cabaceiras (PB), que tem feito

com os jogos educativos, atendendo

Através de conferência em vídeo,

um trabalho de forte impacto e mo-

escolas municipais, estaduais e de

em fevereiro, o IBS promoveu uma

bilização em território, com resulta-

tempo integral, em 100% da rede

primeira rodada de diálogos com

dos para além dos muros da escola.

pública de ensino no Brasil.

gestores públicos da Paraíba. Con-

Segundo Luis Salvatore, o passo

A ideia de promover as ações em es-

tando com a presença da presidente

iniciado na Paraíba é uma projeção

cala em nível estadual já estava em

da União dos Dirigentes Municipais

já almejada dentro da proposta do

planejamento desde as primeiras

de Educação do Estado da Paraíba –

projeto, e representa mais um avan-

atividades fomentadas em escolas

UNDIME-PB, Aguifaneide Gondim,

ço importante na meta de alcançar 1

de várias regiões do Brasil, e con-

além de representantes da Secreta-

milhão de alunos em todo o Brasil.

A ação em nível estadual é uma proposta
antiga do projeto, já pensando na meta
de termos 1 milhão de alunos sendo
beneficiados com as atividades de
educação financeira, e sabemos que o
resultado tem chamado atenção de várias
cidades do Brasil, mas acreditamos que
trabalhar por Estado pode ser uma ótima
estratégia, pra uma implementação
nacional, numa perspectiva de uma
escala que já vem sendo organizada.
Então, selecionamos o Estado da Paraíba
e estamos consolidando esse diálogo para
a implementação dos jogos em toda a rede
de ensino dos anos iniciais e finais, escolas
de tempo integral e ensino médio.

Por meio do aplicativo Zoom, IBS e gestores públicos da
Paraíba fazem reuniões para discutir parceria

Faça parte de nossa Aliança da Educação Financeira:

vamosjogareaprender.com.br
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Luis Salvatore, Diretor do IBS
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