Ano II
Nov 2021
O Instituto Brasil Solidário apoia os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Jogos chegam a todas as escolas de Cuiabá
Escolas da rede municipal já
contam com o Piquenique e
o Bons Negócios
O projeto de Educação Financeira
com jogos chegou a Cuiabá, Mato
Grosso. Trata-se de um passo importante na expansão do projeto, que
alcança a região Centro-Oeste atendendo 100% da rede pública de ensino de uma capital de estado, já com
alcance em 83 escolas do município.
Por conta da parceria com a Secretaria de Educação de Cuiabá, os
educadores da rede já estão parti-

Ações com os jogos serão apresentadas no início do ano, junto à jornada pedagógica

cipando da Formação EaD de Educação Financeira. Neste mês de no-

Destaques da edição

vembro, as escolas receberam todo
o material pedagógico dos jogos
Piquenique e Bons Negócios, junto
às orientações disponibilizadas na
plataforma do curso, com modelos
para os planos de aula e sequências
didáticas das atividades curriculares
de forma interdisciplinar. O projeto,
desta forma, atinge uma rede com
2.251 educadores e 31.814 alunos,
que terão acesso a todo o material
de forma gratuita.
Segundo a coordenadora técnica de
Ensino da capital mato-grossense
Zileide Santos, as ações do projeto
estão sendo planejadas para serem
trabalhadas com os estudantes a

Com a reestruturação da rede
física, formação continuada
dos profissionais e programas
pedagógicos qualificados,
a gestão municipal está
transformando a educação em
Cuiabá, considerada um case
de sucesso na implantação de
programas de alfabetização,
inteligência emocional, Educação
Ambiental, Educação Financeira
e outros, contribuindo para
a formação de cidadãos mais
conscientes e preparados
para contribuir com o
desenvolvimento da cidade.

Inscrições para novos
municípios! pág. 4

partir de 2022, com engajamento
dos

coordenadores

pedagógicos,

diretores escolares e técnicos da
Secretaria Municipal de Educação.
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Edilene Machado,
Secretária Municipal de Educação

Casa da Moeda e cofrinhos
sustentáveis! págs. 3 e 5

“Esses

profissionais,

juntamente

As ações serão apresentadas já no

rias disciplinas.

com professores, serão os multi-

início do ano, junto à jornada peda-

Para a secretária Municipal de Edu-

plicadores do projeto nas unidades

gógica, com foco em preparar as es-

cação, Edilene Machado, o projeto

educacionais. Nesse sentido, esses

colas para a inserção da temática da

representa uma parceria importante

profissionais estão recebendo trei-

Educação Financeira, aproveitando

para as ações pedagógicas no muni-

namento prático sobre o uso dos Jo-

as várias oportunidades de promo-

cípio e chega somando ao trabalho

gos Piquenique e Bons Negócios”,

ver um aprendizado ativo, dinâmico

de estruturação realizado na rede

explicou a coordenadora técnica.

e criativo com o uso dos jogos em vá-

municipal de ensino.

Educadores iniciam práticas com
os jogos em Bento Gonçalves (RS)
Em Bento Gonçalves (RS), as práticas

números e palavras, além pequenos

em sala de aula estão em andamento.

cálculos de adição e subtração”, des-

O material pedagógico de Educação

tacou a educadora.

Financeira, com os jogos Piquenique

Para a secretária municipal de Edu-

e Bons Negócios, já está sendo utili-

cação de Bento Gonçalves, Adriane

zado pelos educadores da rede muni-

Zorzi, são muitas as possibilidades

cipal de Bento Gonçalves, Rio Grande

promovidas por meio dos jogos a fim

do Sul. No município, os professores

de despertar um aprendizado além

formaram uma rede de multiplicado-

dos muros da escola, com mudança

res do aprendizado transmitido nas

de comportamento que terão impac-

Formações EaD de Educação Finan-

to direto no cotidiano dos alunos e

ceira e conseguiram replicar as ati-

educadores beneficiários.

vidades entre os alunos, incluindo as
turminhas dos anos iniciais.
Na Escola Municipal General Rondon,
a professora Tatiane Augusta Cristofoli envolveu os alunos da Educação
Infantil, do 5º e 6 º ano, numa atividade sobre o consumo consciente. Para
isso, utilizou a listinha de compras
presente no jogo Piquenique.
“Nós trabalhamos com eles a questão
da autonomia. Eles tiveram de planejar a sua participação, criando a suas
listas de desejos. Depois, com o orçamento de 10 Américas, eles deveriam
verificar se seria possível levar seus
desejos no piquenique. Fazendo com
que as crianças reavaliassem suas
compras, ajustando ao orçamento

A partir da entrega dos jogos as
ações tendem a se multiplicar
com mais força e engajamento,
chamando toda a comunidade
escolar para integrar este
novo olhar para a educação.
A Secretaria vislumbra
inúmeras possibilidades a
partir da interação com os jogos
oportunizando aprendizagens
significativas de maneira prática
e com resultados positivos
para a vida dos estudantes,
gestores, professores, famílias e
a comunidade.

recebido. Fizemos assim pequenos
registros matemáticos onde as crianças usaram a escrita espontânea de
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Adriane Zorzi, secretária municipal
de Educação de Bento Gonçalves

Município paraibano promove atividades
envolvendo economia e sustentabilidade
Já foram 10 encontros realizados pela Secretaria com os professores do município.
A Secretaria de Educação de São
José da Lagoa Tapada (PB) vem
acompanhando muitos avanços nas atividades pedagógicas
entre os educadores envolvidos
com os jogos Piquenique e Bons
Negócios. Esses educadores estão em contato com colegas multiplicadores, formados ao percorrerem todos os fascículos e aulas
da Formação EaD de Educação
Financeira e se tornarem verdadeiros conhecedores dos jogos
Piquenique e Bons Negócios.
Já foram 10 encontros realizados
pela Secretaria com os professores do município. Segundo a
Coordenadora da Secretaria Municipal de Educação, Maria Cilene Fernandes, as atividades têm
sido de muita interação e produ-

ção prática com os participantes,
que há 5 meses vem recebendo
todas as orientações dos multiplicadores formados pela capacitação EaD do IBS.
Na Escola Maria Marques Formiga de Sousa, os professores incentivaram os alunos a confeccionarem cofrinhos sustentáveis
com materiais reciclados, já promovendo uma conscientização
do poupar e do consumo consciente, junto a uma atividade de
Educação Ambiental com alunos
das séries iniciais da escola. Cilene reforça que a cada encontro
essas práticas vêm sendo aprimoradas e potencializadas de
forma interdisciplinar nas escolas de toda a rede de ensino municipal.

As réplicas das formações do
Curso de Educação Financeira
que recebemos pelo IBS
estão sendo repassadas aqui
no município há 5 meses. A
cada fascículo promovemos
dois encontros, e, logo após
a aula com os professores,
conseguimos já perceber o uso
dos jogos de forma criativa e
dinâmica com os alunos. Em
nosso município posso dizer
que o curso tem sido muito
significativo na aprendizagem
dos alunos da rede.

Maria Cilene Fernandes
Secretária Municipal de Educação
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Um dos cofrinhos
sustentáveis apresentados

Piquenique, concurso e certificados em São Raimundo
Um Dia das Crianças com jogos de

com os jogos está sendo fantástica.

do Piquenique e apresentei alguns

Educação Financeira. E, por isso mes-

Estou muito feliz por ter adquirido um

textos e atividades sobre sonhos, pla-

mo, repleto de atividades lúdicas,

conhecimento ímpar do curso, tanto

nejamento financeiro familiar com

criativas e com direito a um certifica-

para minha vida pessoal quanto pra

planilhas e até reuni alguns colegas

do preparado com todo o capricho em

minha profissão. Já iniciei as ativida-

da escola para passar as técnicas e te-

plena aula de matemática.

des com os alunos, fiz um concurso

máticas dos jogos”, ressaltou Lucilene.

A educadora Lucilene Ribeiro, que
atua na Unidade Escolar Elzair Rodrigues de Oliveira, na zona rural de
São Raimundo Nonato (PI), preparou
um Dia das Crianças especial para as
turmas dos Anos Iniciais. Ela organizou um concurso utilizando o material
do jogo Piquenique, entregando aos
participantes um certificado elaborado em classe. O resultado foi de muita
interação entre os pequenos, que já
estão conhecendo alguns conceitos
importantes da Educação Financeira
de forma leve e com todo o encantamento das atividades lúdicas.
“Minha experiência em sala de aula

Expansão 2022: novas inscrições para municípios
O Instituto Brasil Solidário está com

dos jogos para todas as escolas aten-

conceitos de Educação Financeira,

inscrições abertas para a expansão

didas pelo projeto. Ao todo, 29.212

o projeto possibilita a abordagem

do Projeto Jogos de Educação Finan-

professores e 487.266 mil alunos

de outras questões interdisciplina-

ceira em 2022.

já são beneficiados pelo programa

res, como por exemplo economia de

A proposta com os Jogos Piquenique

no Brasil e mais de 10 mil alunos na

água, luz, reciclagem, alimentação

e Bons Negócios, que já conta com

experiência chilena. A proposta já

saudável, gentileza, consumo cons-

ações mobilizadas não só no Brasil,

alcançou 2.005 escolas em 14 es-

ciente, decisões por impulso, mobili-

mas também em Santiago, no Chile,

tados do Brasil. Diante dos desafios

dade urbana e respeito.

com versões em português e espa-

encontrados durante o período da

nhol, avança para uma nova etapa

pandemia, o projeto buscou inovar

de expansão. O foco é chegar a 1 mi-

e se reinventar, adaptando o Jogo Pi-

lhão de alunos beneficiários. Nesse

quenique para uma plataforma onli-

mês de novembro, foi aberto um ca-

ne, que já está disponível na versão

dastro de adesão 2022 aos municí-

em português e espanhol.

pios interessados, que podem entrar

A iniciativa, que começou em 2017,

em contato através do Instagram @

vem fomentado um modelo de

brasilsolidario.

aprendizagem ativa dentro das es-

As ações acontecem de forma gra-

colas públicas, nas quais alunos a

tuita, envolvendo desde formações

partir de 6 anos de idade já começam

para os professores até a entrega

a participar das atividades. Além dos

4

Educação Financeira em Foco - Novembro 2021

Casa da Moeda e cofrinhos no Tocantins
Que tal uma produção divertida
de cofrinhos sustentáveis com
material reciclado, que pode ser
trabalhada em sala de aula e
também em casa com a família?
O educador Hélio Costa, Coordenador de Projetos da Secretaria
Municipal de Porto Nacional (TO),
aproveitou a ideia das atividades
de Educação Financeira, que utilizam os jogos de forma didática,
lúdica e criativa, para reunir a
criançada e produzir uma “Casa
da Moeda”. As filhas do professor, de 2 e 4 anos de idade, já entenderam sobre a importância de
poupar as moedinhas das compras do dia a dia em casa.
Hélio participou da Formação
EaD de Educação Financeira e
disse já estar planejando várias

atividades com o tema nas escolas da rede municipal, incluindo
algumas ações de Educação Ambiental. O desenvolvimento de
cofrinhos sustentáveis, com garrafas PET e materiais reaproveitados, contou com a inspiração
das filhas e agora vai ser aplicado
entre os alunos.
O educador ressaltou que em casa
a proposta foi muito bem aceita
pelas duas filhas. A mais velha
já está se planejando para as
compras que poderão ser feitas
quando o cofrinho estiver todo
preenchido. Ele reforçou que tem
acompanhado todos os projetos
da Secretaria de Educação e tem
se planejado para implantar mais
atividades junto aos coordenadores e gestores da rede municipal.

Fiz o EaD do IBS e quero mobilizar
essas propostas de Ed. Financeira
na rede municipal. Essa ideia dos
cofrinhos reforça sobre o poupar,
a reciclagem de materiais e pode
ser feito em família.

Hélio Costa, Coordenador de
Projetos da Secretaria Municipal

Planejamento interdisciplinar das aulas em Uruguaiana
Os educadores da Escola Estadual
Adir Máscia, em Uruguaiana (RS),
já iniciaram as atividades em classe
com os jogos de Educação Financeira, alinhando no planejamento
das aulas de Matemática uma ação

Os professores jogaram entre eles e logo aprenderam as regras e
situações. Houve muitos comentários sobre o curso. Por exemplo, o
professor de Matemática falou que não sabia que os produtos e marcas
mais usadas são as que possuem mais impostos. Todos comentaram sobre
controle de finanças pessoais, demonstrando ter adorado o curso.

transversal com as outras disciplinas do currículo da escola.
Segundo Tânia Rocha, diretora da
escola, logo que os jogos foram entregues foi preparada uma reunião
para expor todo o material para os
professores, apresentando os vídeos tutoriais e os módulos compartilhados na Formação EaD, com várias
sugestões e orientações para a elaboração dos planos de aula e sequências didáticas de forma interdisciplinar, alinhadas a BNCC.
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Tânia Rocha, diretora da escola

Gincana traz Geografia, Português e Matemática
Os alunos da Escola Municipal La

Segundo a professora Vanderlize

Fiquei muito feliz de ver esse retor-

Salle, em Sapiranga (RS), vêm se en-

Lima, que leciona Geografia, a pro-

no dos alunos”, contou a professora.

gajando em várias atividades criati-

posta já foi trabalhada na escola com

Vanderlize destacou que os profes-

vas por meio dos jogos Piquenique e

alunos do 6º ao 9º ano em diferentes

sores têm conversado sobre o ali-

Bons Negócios. Com isso, eles se en-

disciplinas. Os alunos, encantados,

nhamento dos jogos dentro do plano

volvem em muitos debates e produ-

já estão apresentando resultados

de aulas, e já foram colocadas em

ções textuais sobre economia, sus-

significativos

conscientização

prática várias sugestões apresenta-

tentabilidade e consumo consciente,

sobre a Educação Financeira, com

das durante a Formação EaD de Edu-

tudo de forma interdisciplinar. São

domínio de vários conceitos impor-

cação Financeira. Uma delas é o uso

diversas iniciativas dos educadores

tantes sobre o poupar, empreender e

do livro “A Árvore que Dava Dinhei-

relacionando a Educação Financeira

investir de forma planejada.

ro”, com o qual os alunos fizeram um

às temáticas propostas pelos Objeti-

“A turma do 9º até veio me procu-

cartum a partir da leitura feita em

vos de Desenvolvimento Sustentá-

rar perguntando dos jogos para eles

sala, podendo soltar a imaginação

vel – ODS.

usarem na disciplina de Matemática.

dentro dessa temática literária.

de

Na atividade de Geografia trabalhei o Piquenique com os alunos, e o
resultado foi fantástico quanto ao engajamento da turma. No 7º ano,
conseguimos relacionar os jogos com várias temáticas, como a questão
do consumo, a compra de produtos industrializados, a Educação
Ambiental com as cartinhas da escolha pela bicicleta como transporte.

Vanderlize Lima, professora
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EJA de Ed. Financeira em de S. José de Piranhas (PB)
Teve “live” no Youtube marcando a

proposta no município, a Secretaria

denadora Pedagógica da Secretaria

abertura da mobilização do projeto

de Educação organizou uma trans-

de Educação de São José de Piranhas

de Educação Financeira nas escolas

missão ao vivo pelo Youtube, mo-

(PB), os resultados desse encontro

de São José de Piranhas (PB). A tur-

bilizando todos os profissionais do

puderam ser acompanhados de ime-

ma envolvida na formação já está

sistema municipal de Educação num

diato no planejamento e articulação

replicando o conhecimento com ati-

diálogo aberto sobre as atividades

das atividades. Na ocasião se forma-

vidades para os Anos Iniciais e Anos

de educação financeira, incluindo a

ram dois grupos simultâneos para a

Finais. Os alunos da Educação de Jo-

participação do professor Nacir Gar-

multiplicação do projeto, um com os

vens e Adultos (EJA) também estão

cia Júnior, que é formador e orien-

professores da Educação Infantil,

participando das propostas peda-

tador em Planejamento Financeiro

EJA e Anos Iniciais e outro com os

gógicas com os jogos Piquenique e

Existencial pelo Instituto Brasil So-

professores dos Anos Finais, con-

Bons Negócios.

lidário.

tando com a presença de coordena-

Para a formação de lançamento da

Segundo Eliveuma Fernandes, Coor-

dores e gestores escolares.

Esse diálogo com educadores
foi muito positivo. Chamou a
atenção de todos para reflexões
sobre a importância de se
trabalhar desde cedo a Educação
Financeira nas escolas e na
família, compreendendo como
esse tema amplia a consciência
sobre tomar boas decisões
que envolvam recursos finitos
como o tempo e o dinheiro. O
espaço da escola é propício para
despertar essa consciência. A
partir desse momento inicial,
estamos plantando as sementes
recebidas pelo IBS, por meio da
multiplicação para professores,
coordenadores e gestores.

Eliveuma Fernandes, Coordenadora
Pedagógica da Secretaria

Faça parte de nossa Aliança da Educação Financeira:

vamosjogareaprender.com.br
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