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Patos (PB) promove encontro e mobilização de EF
Escolas participam de mobilização da Ed. Financeira e recebem calculadora de premiação

Ano II
Set 2021

Reforçando a proposta de promover 

a temática nas escolas de forma lúdi-

ca e atrativa dentro das disciplinas, 

o município de Patos (PB)  realizou 

um encontro de mobilização do pro-

jeto Jogos de Educação Financeira. 

No encontro, os educadores partici-

param de momentos interativos com 

o material, com rodada de jogos e 

até ganharam uma calculadora com 

uma mensagem de impacto sobre o 

papel dos profissionais da educação 

nesse processo de possibilitar gera-

ções mais preparadas, e com todas 

as informações para um bom plane-

jamento financeiro.

O evento, realizado no dia 31 de 

agosto, foi promovido pela Secreta-

ria de Educação do Município e con-

seguiu reunir supervisores de todas 

O Instituto Brasil Solidário apoia os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

as escolas da rede pública municipal 

de ensino, com representação de es-

colas da educação infantil, anos ini-

ciais até os anos finais, que puderam 

conhecer de perto as muitas opor-

tunidades de trabalhar os Jogos Pi-

quenique e Bons Negócios de forma 

interdisciplinar.

Segundo Maria das Lágrimas Miner-

vino, Coordenadora dos Anos Finais 

da Secretaria de Educação de Patos, 

a gestão preparou uma apresenta-

ção apontando planos de aulas e 

todo o planejamento pedagógico dis-

ponível no portal do projeto, e que 

através da Formação EaD de Educa-

ção Financeira, trouxe todas as dicas 

e orientações para o alinhamento da 

proposta dentro das competências 

da BNCC e com muitas possibilidades 

de trabalhar essa temática junto as 

disciplinas do currículo escolar.

Evento contou com palestra de sensibilização, rodada de jogos e entrega de calculadoras

Temos 25 supervisores no 
município e aproveitamos esse 

momento para explorar todo 
o potencial do projeto com os 

jogos, apresentando os principais 
conteúdos fomentados no curso, 

cada fascículo que vimos na 
formação e como eles podem 

trabalhar esse material.

Maria das Lágrimas Minervino,
coordenadora dos Anos Finais da 
Secretaria de Educação de Patos
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Participantes recebem calculadoras com mensagens de incentivo

A calculadora entregue para todos os 
participantes do encontro, levava a 
mensagem sobre “Quem são os educadores 
financeiros”, reforçando o papel de destaque 
e protagonismo da escola nessa missão 
de conscientização das nossas crianças 
e jovens sobre o consumo consciente. “A 
princípio todo o qualquer adulto pode ser um 
educador financeiro, mas principalmente os 
familiares e os profissionais de educação. Em 
se tratando de educação financeira, devemos 
entender que é imprescindível que a atuação 
desses dois grupos aconteça de forma 
paralela e complementar”, dizia a mensagem.

Jogos chegam a Caldeirão Grande do Piauí em parceria com a Ibitu

Chegamos em Caldeirão Grande do 

Piauí! O projeto avançou para mais 

uma etapa importante de expan-

são das atividades, através de uma 

parceria com a Ibitu Energia, uma 

das maiores empresas de geração e 

comercialização de energia renová-

vel no Brasil, que viu nas atividades 

com os jogos educativos Piquenique 

e Bons Negócios, todo o potencial 

em promover a cidadania, a educa-

ção ambiental, o empreendedoris-

mo e até o incentivo à leitura com 

inclusão e impacto social em toda a 

comunidade escolar.

Atendendo todas as escolas da rede 

pública de ensino do município, a 

proposta já tem seus primeiros pas-

sos nesse segundo semestre, con-

tando com a participação dos edu-

cadores e técnicos da Secretaria de 

Educação nas Formações EaD de 

Educação Financeira, junto ao mate-

rial e apoio pedagógico para a imple-

mentação do projeto na região.

A proposta foi apresentada num 

encontro virtual realizado em 12 de 

agosto, contando com a presença de 

educadores, coordenadores peda-

gógicos, gestores escolares e a Se-

cretaria de Educação do Município, 

para apresentar o calendário de for-

mações e as etapas de acompanha-

mento das atividades, que terá todo 

o suporte e apoio da equipe do IBS 

em todo o processo de planejamento 

das ações na região.

Segundo Damiana Irene da Silva, 

Secretária de Educação de Caldeirão 

Grande do Piauí, toda a equipe esco-

lhida para participar da capacitação 

e das atividades do projeto, foi pen-

sada dentro de um planejamento 

para que as ações sejam alcançadas 

em todo o território e com o com-

promisso de estudar e potencializar 

todo o material doado pelo projeto. 

Para Amanda Flávia Teixeira, Assis-

Temos pessoas muito preparadas 
e qualificadas que estarão nesse 

engajamento do curso. Queremos 
acompanhar de perto para firmar 
esse compromisso em promover 

algo efetivo nas escolas, pois 
sabemos como esse projeto chega 

fortalecendo nossa metodologia de 
ensino e vai contribuir diretamente 

para a elevar ainda mais a 
qualidade do trabalho nas escolas.

Damiana Irene da Silva, Secretária de 
Educação de Caldeirão Grande do Piauí
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Esse momento com o Prof. Nacir 
foi importante para promover o 

engajamento dos supervisores e 
coordenadores nessas ações que 
estamos planejando nas escolas, 

ele trouxe dados importantes 
sobre pesquisas realizadas em 

todo país e já percebemos a 
empolgação dos gestores para 

promovermos as atividades em 
sala de aula, queremos preparar 
nossas crianças e sabemos que 
o quanto mais cedo melhor para 
trabalhar esse tema nas escolas.

Vanderlucia Oliveira,
coordenadora pedagógica

Encontro virtual com gestores de Cajazeiras (PB)
Jogos entregues em todas as escolas 

do município de Cajazeiras (PB), edu-

cadores já capacitados pelas forma-

ções EAD e mais um passo importan-

te no planejamento das atividades no 

município, com participação da equi-

pe IBS no encontro virtual preparado 

para os gestores, supervisores e co-

ordenadores das escolas da região!

Em clima de uma das nossas aulas 

interativas promovidas dentro da 

Oficina de Educação Financeira, do 

Instituto Brasil Solidário, os gesto-

res escolares de Cajazeiras partici-

param no último dia 20 de agosto, de 

um bate-papo descontraído e reple-

to de boas dicas sobre as atividades 

com os jogos Piquenique e Bons Ne-

gócios, contando com a presença do 

Professor Nacir Garcia, responsável 

pela Formação EaD e que aproveitou 

esse primeiro contato para reforçar 

os conceitos básicos que permeiam 

a educação financeira na escola e de 

que forma esse tema pode ser tra-

balhados com assuntos que fazem 

parte do cotidiano e da realidade dos 

alunos.

Num diálogo aberto para tirar dúvi-

das e já apontar orientações alinha-

das as propostas da BNCC no currícu-

lo escolar, os participantes trocaram 

ideias para o desenvolvimento do 

planejamento das ações na escola, 

dando um primeiro passo com ca-

lendário ainda para este ano, inicial-

mente, para todas as turmas EJA do 

primeiro e segundo seguimento.

tente Socioambiental da Ibitu Ener-

gia, a proposta chega numa região 

já engajada em abraçar iniciativas 

inovadoras e que está aberta a fazer 

dessa experiência um modelo para 

ser referência em outras regiões que 

possuem atuação da empresa. 

“O município abraçou esse projeto, 

e  sabemos que para o sucesso das 

atividades, só funciona com a parce-

ria e a dedicação de todos, acredito 

muito nesse casamento Ibitu, escolas 

e o IBS, com certeza essa ação trará 

grandes resultados de impacto social 

no município, porque temos aqui uma 

equipe bastante engajada, são pes-

soas que gostam de inovação na me-

todologia de ensino, então tem tudo 

para dar certo, e esse é um projeto 

piloto que já pensamos em levar para 

outras regiões também”, pontuou.
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A equipe presente, reforçou so-

bre a previsão de incluir as ati-

vidades em todos os anos finais 

das escolas da rede pública de 

ensino do município já no plane-

jamento das aulas de 2022, com 

inserção de propostas multidis-

ciplinares, atendendo todos os 

componentes curriculares com 

atividades dinâmicas e criativas 

junto ao material dos jogos edu-

cativos.

Segundo Maria do Socorro Pe-

reira, Secretária de Educação 

de Cajazeiras, a Prefeitura tem 

se engajado no acompanhamento das escolas para a continuidade e ex-

pansão das atividades do projeto, entendendo a importância de agregar 

a temática de forma transversal nas escolas.
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Faça parte de nossa Aliança da Educação Financeira:

O projeto configura uma relevante ação 
de incentivo ao desenvolvimento das 
habilidades de poupar, empreender 
e investir nas escolas. Os materiais 

retratam uma perspectiva de vivência 
lúdica e criativa com o planejamento 

financeiro pessoal e em família. A 
Prefeitura de Cajazeiras, através da 
Secretaria de Educação, reitera seu 
compromisso junto ao Projeto, pois 

vislumbramos a educação financeira 
como uma perspectiva para a 

formação integral dos nossos alunos.

Maria do Socorro Pereira (foto ao lado),
Secretária de Educação de Cajazeiras

http://www.vamosjogareaprender.com.br

