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O Instituto Brasil Solidário apoia os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Jogos chegarão para 36
municípios da Paraíba
São 36 municípios confirmados e inscritos nas formações
EaD de Educação Financeira já iniciados no mês de maio

Foram muitos encontros virtuais,
contando com a parceria
também da União dos Dirigentes
Municipais de Educação do
Estado da Paraíba – UNDIMEPB, para apresentarmos a todos
os municípios do Estado cada
passo das atividades do projeto,
então aguardamos o retorno das
próprias Secretarias de Educação,
e temos muita confiança que será
um modelo para avançarmos em
outras regiões do país, sabemos o
potencial desse projeto e estamos
trabalhando para alcançar 1
milhão de alunos em todo o Brasil.

Luis Salvatore, Diretor do IBS

O Estado da Paraíba é o primeiro a

pedagógico dos jogos educativos de

Coxixola (PB), a proposta apresenta

receber as ações do projeto numa

forma gratuita, além da Formação

muitos pontos essenciais que podem

escala a nível estadual, com 36 mu-

EaD que está com 4 novas turmas

ser fomentados não só nas escolas

nicípios confirmados e inscritos nas

no mês de maio, abrindo vagas para

municipais, mas junto aos alunos de

formações EaD de Educação Finan-

educadores, diretores, escolares, co-

ensino médio e das escolas de tempo

ceira iniciando já no mês de maio.

ordenadores pedagógicos e técnicos

integral, diante do vasto material pe-

Um passo pioneiro na proposta com

da Secretarias de Educação.

dagógico que será doado.

os jogos Piquenique e Bons Negó-

Segundo o Diretor do IBS, Luis Salva-

“Quero aproveitar ao máximo esse

cios, unindo forças ao trabalho já

tore, o modelo faz parte de uma pro-

material que vai chegar, acredito que

iniciado com os multiplicadores do

jeção já planejada pelo projeto, e que

a educação financeira é uma temáti-

projeto na região, e que hoje somam

desde o início do ano vem estreitando

ca muito importante de ser tratada

grandes resultados de impacto social

diálogo com as Secretarias de Educa-

desde a infância e como também es-

dentro e fora dos muros da escola.

ção a fim de alcançar as regiões que se

tou implantando o ensino integral no

No novo modelo de expansão, que

interessaram em mobilizar uma ação

município, tenho a proposta de tor-

chega ao Estado da Paraíba, com ex-

continuada, de forma parceira e bus-

nar esse tema uma disciplina eletiva.

pectativa de atender cerca de 40 mil

cando ações efetivas de multiplicação

Então, será aproveitado em toda a

alunos das escolas da rede pública

do aprendizado em todo o município.

nossa rede de ensino, tenho certeza

de ensino dos municípios beneficiá-

Para Marta Tamiris Dourado, Secre-

que as crianças também vão amar a

rios, que receberão todo o material

tária de Educação do Município de

proposta com os jogos”, enfatizou.
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Irecê (BA) planeja atividades com os jogos
Técnicos da Secretaria de Educação de Irecê (BA) avançam no planejamento das
atividades com os jogos educativos na rede municipal

Os técnicos da Secretaria de Edu-

Educação Financeira que trouxe

cação de Irecê (BA), marcaram

muitas dicas para agregar o con-

uma rodada para planejar as ati-

teúdo de forma dinâmica e inter-

vidades pedagógicas nas escolas

disciplinar.

do município, refletindo o contex-

De acordo com a coordenadora,

to lúdico e dinâmico já previsto

a reunião trouxe muitas ideias

para as aulas de educação finan-

e oportunidades de instigar a

ceira os jogos educativos doados

negociação dentro de cada jo-

pelo IBS. A finalidade do encontro

gada, junto as muitas possibili-

virtual era dar início à organiza-

dades de empreender e investir

ção das propostas e atividades

trazendo o contexto de vida dos

que podem ser mobilizadas apro-

estudantes. Foram levantadas

veitando todo o potencial do ma-

várias

terial didático do projeto com os

jamento e tomada de decisão,

jogos Piquenique e Bons Negó-

assim como, a utilização cons-

cios.

ciente dos recursos financeiros

Segundo Melka Melo, Coorde-

dentro das atividades, princi-

nadora Técnico-Pedagógica do

palmente com os Jogos Bons

Ensino Fundamental da rede

Negócios, sempre evidenciando

municipal de Irecê, os educa-

atividades complementares que

dores estão entusiasmados em

contribuem para a consciência

potencializar as ações do pro-

e inteligência financeira e/ou

jeto, principalmente, após par-

empreendedora do ambiente es-

ticiparem da Formação EaD de

colar para à vida.
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estratégias

de

plane-

Nós já trocamos muitas
figurinhas na secretaria
sobre a potência do curso em
nossas vidas e as diversas
possibilidades de trabalho
com os nossos estudantes,
então marcamos uma partida
do jogo Bons Negócios na
Secretaria de Educação, e
foi um momento incrível, de
pura experimentação das
aprendizagens que tivemos no
decorrer do curso, onde a cada
passo íamos discutindo como
planejar as intervenções antes
de propor o jogo, durante às
partidas e depois.

Melka Melo,
Coord. Pedagógica - Ensino Fundamental

Beberibe (CE) lança o 30 Minutos com Matemática
30 Minutos com Matemática promove atividades lúdicas e interativas com a turma do infantil

Encontro virtual com membros do IBS

Inspirado na proposta do 30 Minu-

rado vídeos lúdicos com jogos e brin-

tos pela Leitura, do Instituto Brasil

cadeiras em família, para o ensino

Solidário, adaptado para a temática

dos números e os primeiros contatos

de Educação Financeira, o município

com as atividades de matemática,

de Beberibe (CE) lançou o Projeto 30

abrindo mais uma proposta de al-

Minutos com Matemática.

fabetização da educação financeira

Com horários reservados para as ati-

desde os anos iniciais e com envolvi-

vidades mensais, houve também um

mento direto dos pais dos alunos nas

momento de encontro virtual com o

atividades pedagógicas.

Diretor do IBS, Luis Salvatore, e o
parceiro e mediador das formações
EaD com os jogos Piquenique e Bons
Negócios, Nacir Garcia, em diálogo
direto com os jovens do 8º e 9º da
Escola José Germano do Nascimento.
Segundo a educadora Xênia Moreira, umas das organizadoras do projeto, antes do bate-papo virtual, os

Nós sentimos que a turma
ficou muito entusiasmada
com essa proposta do
encontro virtual, eles
interagiram e no final
ficou com um gostinho de
quero mais, nos mandando
mensagens sobre o tema,
pedindo para ver mais
sobre os jogos, e estamos
com a ideia de sempre
promover atividades
diversificadas a cada mês,
que possam motivar e
ampliar o conhecimento
dos alunos de forma
participativa e criativa.

educadores prepararam várias atividades sobre Educação Financeira
Familiar de forma dinâmica com os

Xênia Moreira,
Organizadora do evento

alunos, onde eles puderam se preparar e compartilhar suas dúvidas durante o encontro com os convidados
do IBS.
Para os pequenos, da turma da educação infantil, o projeto tem prepa3
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Aluna mostra exercício realizado
no 30 Minutos com Matemática

Formação EaD abre 4 novas turmas
O calendário de Formações EaD do

cadores que conseguiram agregar o

dizado e boas práticas que foram se

Instituto Brasil Solidário entrou num

aprendizado não só dentro de seus

fortalecendo a cada semana das au-

novo ciclo de inscrições para os edu-

planos de aula, mas levando para a

las interativas do curso.

cadores da rede pública de ensino,

vida, com mudança de hábitos em

Para a educadora Francisca Gomes,

com 4 novas turmas abertas no mês

sua própria rotina dentro de casa e

de Petrolina (PE), para além das ati-

de maio.

com seus familiares.

vidades em sala, a formação permi-

Com uma proposta dinâmica, cria-

Nesse primeiro trimestre de 2021, o

tiu vislumbrar um futuro de muitas

tiva e levando muitas dicas e orien-

projeto já possibilitou a formação de

oportunidades para os seus alunos.

tações para os educadores traba-

2 turmas, que encerraram as ativida-

A metodologia transversal dos te-

lharem o tema de forma transversal

des no mês de abril, alcançando 240

mas abordados na formação, ins-

no currículo escolar, as Formações

inscritos de escolas de diferentes

pirou ainda um projeto dentro da

EaD de Educação Financeira, já tem

regiões do Brasil, envolvendo parti-

Secretaria de Meio Ambiente de Bar-

apontado resultados significativos

cipação de educadores dos Estados

reirinhas (MA), que já planeja uma

de impacto e inovação nas práticas

da Bahia, Maranhão, Ceará, Piauí,

proposta de formações itinerantes

pedagógicas das escolas partici-

Paraíba, Mato Grosso, Pernambuco

para a associação de catadores do

pantes, com muitos relatos de edu-

e Pará, num intercâmbio de apren-

município.

Nós estamos acompanhando
a associação de catadores
aqui do município e já estamos
planejando trabalhar a
educação financeira dentro
das formações itinerantes que
serão organizadas, acredito
que é muito importante essa
transversalidade em todos
os eixos, seja na escola ou
em toda a comunidade,
esse é um tema essencial,
principalmente, para a
sobrevivência das associações.

Posso dizer que o curso me
abriu as portas para o futuro, e
eu vi a possibilidade de ver um
futuro melhor para as nossas
crianças, e quero ser parte dessa
transformação, estou com um
novo ânimo e motivação para as
minhas atividades pedagógicas,
e quero continuar expandindo
iniciativas como essa, que geram
impacto e podem mudar a vida
dos meus alunos, já estou com
muitas ideias para as ações de
educação financeira.

Israel Diniz, coordenador de Educação
Ambiental - Barreirinhas (MA)

Faça parte de nossa Aliança da Educação Financeira:

vamosjogareaprender.com.br
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Francisca Gomes,
educadora de Petrolina (PE)
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