
1 Educação Financeira em Foco - Janeiro 2022

Apoós lançada oficialmente no fim 

de 2021 em endereço próprio (link), a 

plataforma digital exclusiva tem ago-

ra o objetivo de fomentar a mobiliza-

ção dos mediadores de Educação Fi-

nanceira, oferecendo todo o material 

de apoio e um curso de capacitação.

Com o curso para mediadores, a pro-

posta com os jogos ganha mais um 

avanço importante para o trabalho de 

mediação das atividades nas escolas. 

Os educadores que foram certifica-

dos no curso Introdução à Educação 

Financeira terão acesso a um curso 

de preparação para mediadores, com 

todo o material pedagógico, organi-

zação e planejamento das atividades. 

A iniciativa envolve ainda um mini-

curso de preparação para os media-

dores dos municípios parceiros do 

projeto, incluindo um curso assín-

crono desenvolvido dentro do Portal 

de Educação Financeira, já conheci-

do pelos educadores que participa-

ram das formações.

Segundo o presidente do IBS, Luis 

Salvatore, a ideia é potencializar as 

oportunidades de expansão das ati-

vidades, garantindo aos multiplica-

dores todas as orientações de forma 

simples, acessível e com vídeos ex-

clusivos das aulas referentes a cada 

fascículo. Há ainda um material de 

comunicação para o planejamento e 

acompanhamento das turmas.

As inscrições para todo o Brasil se-

guem sendo realizadas enquanto 

houver vagas abertas. Podem parti-

cipar os educadores que receberam o 

certificado da Formação EaD de Edu-

cação Financeira do IBS.

EaD de Educação Financeira lança novo 
curso para multiplicadores
Lançado o novo curso para os educadores multiplicarem o conhecimento em Educação 
Financeira adquirido as formações EaD do IBS

Ano II
Jan 2022

O Instituto Brasil Solidário apoia os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Já iniciamos as inscrições para essa nova etapa com os mediadores, 
apresentando mais uma capacitação pra esses educadores que estão 

multiplicando as atividades do projeto em seus municípios. Compartilhar 
o conhecimento visto no curso já acontece de forma natural nas cidades 

atendidas, mas sentimos que era importante ter uma plataforma que 
possibilitasse uma estrutura de material, de tutoriais e até as artes gráficas 

que utilizamos no curso para auxiliarem nesse processo de mobilização, 
planejamento e articulação das aulas, sejam elas online ou presenciais.

Luis Salvatore, presidente do IBS

Os municípios podem 
indicar seus mediadores 
entrando em contato 
com nossa equipe de 
coordenação pedagógica 
do IBS pelo e-mail:

ead@brasilsolidario.org.br

EaD de EF agora tem 
endereço próprio e 
curso assíncrono

https://www.vamosjogareaprender.com.br/EAD/
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A proposta de Educação Financeira 

com os jogos Piquenique e Bons Ne-

gócios, que já está presente em 109 

cidades de todo o Brasil, chega ao es-

tado de Rondônia, unindo forças com 

projetos locais, como o JEPP – Jovens 

Empreendedores Primeiros Passos -, 

do Serviço Brasileiro de Apoio às Mi-

cro e Pequenas Empresas (Sebrae). 

Esta união de forças promove uma 

ação continuada de aprendizagem 

e mobilização, que envolve desde a 

capacitação gratuita para os educa-

dores da rede pública de ensino até a 

doação de todo o material pedagógi-

co dos jogos educativos. 

Os jogos Piquenique e Bons Negócios 

já estão disponíveis para os alunos 

da rede pública das 49 escolas mo-

bilizadas nessa primeira etapa das 

formações em Rondônia, atendendo 

os municípios de Nova União, Cere-

jeiras, Castanheiras, Nova Brasilân-

dia do Oeste, Machadinho d’Oeste, 

Santa Luzia d’Oeste, Rolim de Moura 

e São Francisco do Guaporé. Diante 

dos resultados da primeira formação 

realizada com os educadores de Ron-

dônia, o projeto expandiu novas tur-

mas para 2022, e já tem confirmado 

mais oito novos municípios para as 

atividades deste ano, com prospec-

ção de seguir avançando junto à par-

ceria do Sebrae.

Segundo Eni Pereira da Silva, secre-

tária de Educação do município de 

Nova União (RO), que participou da 

primeira turma das formações do 

IBS, o projeto trouxe uma bagagem 

não só para as atividades em sala de 

aula, mas para o conhecimento dos 

próprios educadores que mostraram 

entusiasmo em aplicar o aprendi-

zado em sua rotina e organização 

financeira para um consumo mais 

sustentável e consciente.

“Foram despertadas até entre os 

professores a necessidade de mu-

dança de comportamento e a visão 

sobre os conceitos de Educação Fi-

nanceira. Todos comentaram sobre a 

importância de contar com esse ma-

terial e oferecer uma aula inovadora 

para os alunos”, ressaltou a secretá-

ria Eni. “Os alunos aprendem brin-

cando e não vão esquecer jamais do 

Parceria com o Sebrae e une ações pedagógicas 
ao empreendedorismo em Rondônia

O projeto com os jogos de 
Educação Financeira traz 

uma metodologia inovadora, 
que vai ao encontro do 

que promovemos com o 
JEPP. São ferramentas 

importantes que somam ao 
trabalho de capacitação dos 
nossos jovens aos conceitos 

do empreendedorismo 
sustentável. Nossa intenção 

é levar essa proposta para 
todas as escolas parceiras, 

alcançando todos os 52 
municípios de Rondônia.

Daniel Pereira, diretor-
superintendente do Sebrae/RO

Por meio da parceria entre IBS e Sebrae, atividades com os jogos de Educação Financeira já 
chegaram a oito municípios do estado, alcançando mais de 11 mil alunos da rede pública

aprendizado, para além de tarefas 

no quadro. Eles terão contato com 

a prática e isso é muito importante, 

nós recebemos o material com a pre-

sença do prefeito e do presidente da 

Câmara aqui do município, estamos 

muito gratos”, disse Eni.

Cerejeiras/PB

Rolim de Moura/PB
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Transversalidade em Petrolina-PE
Educadores de Petrolina (PE) reforçam ações de forma transversal no currículo escolar

As escolas de Petrolina (PE) estão 
realizando ações continuadas 
de atividades e projetos de Edu-
cação Financeira, ressaltando a 
importância de inserir o tema de 
forma dinâmica e inclusiva nas 
atividades curriculares.
A Prefeitura de Petrolina, por 
meio da Secretaria de Educação, 
Cultura e Esportes, é parceira 
das ações do Instituto Brasil So-
lidário desde 2019, envolvendo 
várias frentes pedagógicas de ar-
tes, leitura, educação ambiental 
e educomunicação. Com a Educa-
ção Financeira, o município tem 
aproveitado os jogos Piquenique 
e Bons Negócios para agregar 
propostas lúdicas e criativas so-
bre o consumo consciente de for-
ma interdisciplinar. 
As atividades têm sido mobili-
zadas junto a outras iniciativas, 
como o Programa Aprender Va-

lor, do Banco Central do Brasil. A 
união de projetos amplia o leque 
de oportunidades para fomentar 
os conceitos de empreendedoris-
mo, sustentabilidade e as habili-
dades para um bom planejamen-
to financeiro de forma efetiva e 
contextualizada com a realidade 
dos estudantes para além dos 
muros da escola.
Para a Hozana Ferreira, de 13 
anos, aluna do 7º ano da Escola 
Municipal Eliete Araújo, a Educa-
ção Financeira é um aprendizado 
importante para sua vida pesso-
al e profissional no futuro. “Um 
dia vamos ser adultos, vamos 
ter contas e fazer pagamentos. 
Por isso, precisamos estar prepa-
rados para esse momento. Hoje 
também já podemos usar o que 
aprendemos em casa, ajudando 
nossos pais a planejar as contas”, 
finalizou a estudante.

A Secretaria entende que 
abordar Educação Financeira 

na escola é uma demanda 
urgente da sociedade. 

Os jogos educativos e os 
projetos escolares propõem 

sequências didáticas com 
atividades capazes de articular 

habilidades relacionadas ao 
ato de planejar, poupar, e usar 
créditos. Com esses três focos, 
os profissionais da educação e 

os estudantes podem aprender 
a lidar com seus recursos de 

forma consciente, sustentável 
e produtiva, refletindo 

sobre o valor das coisas e a 
importância de saber fazer 

escolhas.

Maria Laurismar Paulino,
coordenadora da secretaria
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Uma feira de Educação Financeira 

com muita arte, sustentabilidade e 

acolhimento. Posteriormente, um 

passeio ao shopping center, apro-

veitando os recursos arrecadados 

com a venda dos produtos produzi-

dos pelos próprios alunos.

Esse é o resumo da atividade reali-

zada na Escola Municipal Vidal de 

Negreiros, em Queimadas, na Para-

íba. A feira de Educação Financeira 

teve muito artesanato, criativida-

de e também Educação Ambiental 

(os produtos foram confeccionados 

utilizando materiais recicláveis 

doados pela própria comunidade). 

O empenho e dedicação vistos em 

cada detalhe dos itens, todos pre-

parados à mão pelos alunos, con-

seguiram mobilizar a participação 

e o apoio de toda a comunidade es-

colar, o que impulsionou as vendas 

e garantiu um momento único para 

os alunos: um dia de lazer no sho-

pping, incluindo lanche e cinema 

para todos.

Segundo a educadora Maricélia 

Araújo, que participou da Forma-

ções EaD com os jogos educativos 

e ajudou na organização da feira 

na escola, além da exposição dos 

produtos, os alunos aproveita-

ram para reforçar aos visitantes 

os conceitos aprendidos nas aulas 

com os jogos Piquenique e Bons 

Negócios: a importância do poupar 

e economizar para manter uma or-

ganização financeira saudável e 

consciente.

Nós convidamos toda a comunidade escolar, principalmente 
os pais dos alunos para visitar nossa feirinha. Foi um 
momento incrível para a turma, eles apresentaram os 

conceitos dos jogos de Educação Financeira, sobre a 
importância de poupar, economizar e tomar decisões 

acertadas em relação ao nosso dinheiro, ressaltando o 
reaproveitamento de materiais. Conseguimos arrecadar 
um valor muito bom, possibilitando levarmos todos para 

o cinema com direito a passeio, lanche, sorvete. Eles 
aprenderam e se divertiram bastante.

Maricélia Araújo, educadora

Sucesso em feira de Educação Financeira 
na Paraíba rende passeio a estudantes

A feira em Queimadas/PBMuita empolgação na entrada do shooping

Passeio foi premiação pelo empenho
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O ano de 2022 já começa agitado na 

formação EaD oferecida pelo IBS para 

professores e gestores educacionais 

de todo Brasil interessados no projeto 

de Educação Financeira com os jogos 

Piquenique e Bons Negócios. Mais de 

850 vagas estão abertas já para os 

primeiros meses do ano.

Para ser mais preciso, o foco do Insti-

tuto Brasil Solidário para a expansão 

do projeto em 2022 é chegar à marca 

de um milhão de alunos contempla-

dos com os jogos.

O calendário deste ano já abre as ativi-

dades com sete novas turmas no mês 

de fevereiro, com disposição de datas 

e horários durante toda a semana, 

incluindo uma turma no sábado pela 

manhã, dando a oportunidade de os 

participantes escolherem o melhor 

período dentro da sua rotina escolar.

Uma plataforma digital ainda mais 

completa, com novos vídeos e mate-

riais pedagógicos que foram sendo 

aprimorados e inseridos ao longo da 

experiência adquirida com as forma-

ções já realizadas, está à disposição 

dos educadores inscritos. Foram 

concluídas as formações de 19 tur-

mas até o final de 2021. 

Ao todo, 29.212 professores e 

487.266 mil alunos já foram benefi-

ciados pelo programa no Brasil, com 

alcance em 2.005 escolas, em 109 ci-

dades de 14 estados em todo o país. 

Diante dos desafios encontrados du-

rante o período da pandemia, o pro-

jeto, buscou inovar e se reinventar, 

adaptando o Jogo Piquenique para 

uma versão Online, em formato de 

“game”, que já está disponível na 

versão em Português e Espanhol.
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Faça parte de nossa Aliança da Educação Financeira:

Sete novas turmas dão início à temporada 
2022 do EaD. Inscrições ainda estão abertas!

Vamos Jogar e Aprender agora tem perfil 
próprio no Instagram

Era um plano antigo dividir os perfis do IBS nas redes sociais, 
em virtude do crescimento do projeto de Educação Financeira. E 
em dezembro de 2021 aconteceu o lançamento oficial de forma 
frenética. Ao mesmo tempo em que fechávamos o ano do EaD 
de EF, aconteceu a premiação da XP e ainda estávamos abrindo 
o formulário para novas adesões em 2022. Ufa! E pensar que 
isso foi só o começo... Siga: @vamosjogareaprender

Seguem abertas inscrições 
para novos municípios 
interessados em receber 
o projeto. Os gestores 
interessados podem entrar 
em contato por este link, 
ou pelos nossos perfis no 
Instagram (links abaixo).

Perfil oficial do projeto: 
@vamosjogareaprender

Perfil do Instituto Brasil 
Solidário: @brasilsolidario

http://www.vamosjogareaprender.com.br
https://www.instagram.com/vamosjogareaprender/
https://forms.office.com/r/74Y7MziKPN
https://www.instagram.com/vamosjogareaprender/
https://www.instagram.com/brasilsolidario/

