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No início de Abril o Instituto Brasil 

Solidário rumou ao sul para parti-

cipar da programação da II Confe-

rência Internacional de Educação 

Ambiental. Logo no primeiro dia de 

evento, os diretores do IBS Luís Sal-

vatore e Danielle Haydée participa-

ram da mesa “Educação Ambiental: 

Políticas e Práticas Pedagógicas”, em 

que foram destacados os aspectos 

interdisciplinares dos jogos de Edu-

cação Financeira, com conceitos de 

sustentabilidade e consumo respon-

sável. “Estamos falando muito mais 

de interpretação de texto, de fatos e 

de situações do que de Matemática 

propriamente dita”, disse Luis. Outro 

destaque da apresentação foi o avan-

ço dos jogos na rede de ensino do es-

tado, com 32 municípiose seus mais 

de 8 mil educadores e 92 mil alunos. 

“Nossa construção é escutando os 

professores em sala de aula, através 

da prática, de erros e acertos”, ressal-

tou Danielle em sua fala.

Quem também esteve presente foi 

Marcela Coelho, do Instituto XP, que 

foi a campo conhecer as ações de 

perto. Juntos, Danielle, Luis e Mar-

cela tiveram a oportunidade de co-

nhecer cinco escolas da rede pública 

de ensino que já estão realizando 

atividades: as EMEFS Ernesto Dorne-

les, Professora Maria Borges Frota, 

Ulysses Leonel de Gasperi, Agostino 

Expansão dos jogos para 32 municípios do 
RS é destaque em conferência ambiental
Jogos chegam a mais de 8 mil educadores e cerca 92 mil alunos de toda a rede atendida
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O Instituto Brasil Solidário apoia os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Brun e a classe de surdos da EMEFE 

Caminhos do Aprender (foto à direi-

ta). De modo geral, foi possível en-

xergar os trabalhos desenvolvidos e 

como a Educação Financeira pode ser 

inserida em todos os componentes 

curriculares. A visita visou consoli-

dar o trabalho realizado na formação 

EaD de Edicação Financeira e tam-

bém a entrega dos jogos Piquenique 

e Bons Negócios, em que o IBS pôde 

acompanhar o trabaho dos profes-

sores com os jogos em suas práticas 

docentes (veja mais nas págs 2 e.5).

Nossa construção é 
escutando os professores 

em sala de aula, através da 
prática, de erros e acertos.

Danielle Haydée, diretora do IBS

Evento da Undime traz 
novos horizontes para o 

estado do RJ. pág. 3

Destaque da edição

Apresentação do IBS na Conferência de Educação Ambiental
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Para além da participação na Conferência, a visita a Bento Gonçalves rendeu importantes 
relatos e imagens de como os jogos estão sendo implementados no estado. Veja mais abaixo.

Rio Grande do Sul expande seu alcance com os jogos

A interação com os jogos oportuniza 

aprendizagens significativas e com resultados 

positivos para a vida dos estudantes, gestores, 

professores, famílias e a comunidade.

Adriane Zorzi, Secretária de 
Educação de Bento Gonçalves/RS

FOTOS ACIMA

Acima à esquerda: professores 
aplicando o jogo em sala de aula

Acima à direita: Marcela Coelho 
observa os alunos jogando

Abaixo à esquerda: alunos  
jogam Piquenique Online,  

versão virtual do jogo

Abaixo à direita: alunos da 
EMEF Professora Maria Borges 

Frota jogando e aprendendo
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Rio de Janeiro adere de vez ao EaD

O IBS está apoiando nossos 
educadores a trabalharem 

com a Educação Financeira de 
forma inovadora, utilizando 

jogos educativos que estamos 
recebendo gratuitamente. 
Assim, podemos trabalhar 

desde a infância esses 
conceitos tão importantes com 
nossos alunos. Estamos muito 

gratos.

Alda Valéria, secretária de 
Educação de Italva

Dois municípios passam a integrar o EaD e estado entra de vez no mapa do projeto de EF

Gestores de diversos municípios fluminenses ficam interessados pela Educação 
Financeira com jogos após participação do IBS em fórum da Undime-RJ

Luis Salvatore durante sua apresentaçãoO estado do Rio de Janeiro entrou de 

vez no mapa do projeto de Educação 

Financeira com jogos. Nas últimas 

semanas, dois municípios fluminen-

ses passaram a contar com educa-

dores inscritos no segundo ciclo de 

formação EaD-2022. Paralelamente, 

a direção do IBS esteve em evento da 

União Nacional dos Dirigentes Mu-

nicipais de Educação, seccional Rio 

de Janeiro (Undime-RJ), estreitando 

laços com dezenas de gestores edu-

cacionais interessados.

Os municípios com educadores já 

inscritos na formação via Ensino à 

Distância (EaD) são Italva, na região 

noroeste do estado, e Macuco, na 

região serrana. As duas localidades 

são atendidas exclusivamente pela 

rede municipal de ensino. Em Italva, 

são 1.132 matrículas no Ensino Fun-

damental distribuídas entre sete es-

colas e, em Macuco, 532 matrículas 

para três escolas. Quanto aos docen-

tes, são 109 no Ensino Fundamental 

de Italva e 34 em Macuco.

Neste segundo ciclo de formação 

EaD, o município de Italva conta com 

18 educadores inscritos e Macuco, 

com dois educadores. Ao final do 

curso, todos poderão aplicar os con-

ceitos de Educação Financeira com 

os jogos Piquenique e Bons Negócios 

aos alunos em sala de aula, além de 

multiplicar o conhecimento para 

colegas professores. Por enquanto, 

Italva vai receber 90 exemplares dos 

dois jogos e Macuco, 50.

No início de abril, o presidente do IBS, 

Luis Eduardo Salvatore, ministrou 

palestra sobre o projeto com jogos 

de Educação Financeira a gestores 

municipais de Educação. O encontro 

ocorreu durante o Fórum Extraor-

dinário de Dirigentes Municipais de 

Educação, promovido pela Undime-

-RJ, no Rio de Janeiro, capital. 

Vale destacar que a Undime e o IBS 

possuem firme parceria, responsável 

por levar o projeto a centenas de mu-

nicípios brasileiros, em especial na 

região Nordeste. Após a oportunida-

de de apresentar o projeto a gestores 

no Rio, diversos municípios flumi-

nenses entraram em contato com o 

Instituto a fim de, em um futuro bre-

ve, também inscreverem educadores 

na formação EaD e contar com os 

jogos de Educação Financeira. Logo 

traremos novidades!
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Dia D da Educação Financeira

A retomada do “Dia D” da Educação 

Financeira, ocorrido em março após 

dois anos inativo, foi um sucesso 

e abriu grandes perspectivas para 

as edições seguintes. Dia 1o de abril 

pode até ser o Dia da Mentira, mas 

não para a Educação Financeira, 

porque ela foi uma realidade em di-

versas escolas espalhadas pelo país, 

como podemos ver nas fotos. Até o 

próximo encontro, dia 6 de maio!

Monsenhor Tabosa/CE

Itajaí/SC

São Miguel do Guaporé/RO

Patos/PB

Sobral/CE São Paulo/SP

Bragança Paulista/SP

Pimenta Bueno/RO São Raimundo Nonato/PI

Queimadas/PB
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Educadora Franciane Livieira Mathians mostra mural com 
conceitos de EF que viraram lema na EMEF Ernesto Dorneles

Os educadores do Rio Grande do Sul 

que participam dos primeiros ciclos 

de formação EaD realizados este ano 

estão começando a desenvolver di-

versas ações pedagógicas em torno 

dos jogos Piquenique e Bons Negó-

cios. Após a participação de muitos no 

curso de formação EaD oferecido pelo 

IBS, os conhecimentos estão sendo 

multiplicados entre colegas, para be-

nefício de alunos e da sociedade.

No município de Bento Gonçalves, 

na Serra Gaúcha, gestores e edu-

cadores aproveitaram a visita do 

Instituto Brasi Solidário (IBS) para 

mostrar ações dignas de aplausos. 

“A implantação e o uso dos jogos na 

nossa rede municipal possibilita a 

sistematização da prática docente 

não somente nos projetos nortea-

dores, mas em todas as ações que 

permeiam o processo de aprendiza-

gem, possibilitando uma experiên-

cia autônoma e engajadora para os 

estudantes”, elogia Carla Carlesso, 

assessora pedagógica da Secretaria 

Municipal de Educação.

Na EMEF Agostino Brun, os jogos de 

Educação Financeira estão sendo 

utilizados em projetos de susten-

tabilidade e saúde. “O Projeto nor-

teador da nossa escola em 2022 se 

chama ‘Lado a lado: Sustentabilida-

de e saúde social, econômica e am-

biental’, e já contempla a aplicação 

EaD com turma do Rio Grande do Sul já apresenta 
os primeiros resultados nas escolas do estado

Professores de Bento 
Gonçalves já compartilham 
as primeiras experiências 
de aplicação dos jogos em 
sala de aula

Multiplicadores

dos Jogos Piquenique e Bons Negó-

cios. Ao pensarmos em Educação 

Financeira, estamos oferecendo aos 

alunos uma visão realista do mun-

do, com uma perspectiva de vida 

com mais qualidade e oportunida-

des. Por isso, estamos dando ênfase 

aos alunos do 9º ano, pois muitos 

deles já estão inseridos no mercado 

de trabalho. Estamos incentivando 

que economizem para as despesas 

da formatura”, explica a professora 

Elisa Ariotti.

Já os educadores da  EMEF Professo-

ra Maria Borges Frota estão montan-

do projetos para que as práticas da 

Educação Financeira com os jogos 

em sala de aula auxiliem de forma 

direta as questões financeiras das 

famílias dos alunos.

Também em Bento Gonçalves, o jogo 

Piquenique está fazendo sucesso 

entre educadores e alunos da EMEF 

Especial Caminhos do Aprender.

Professores de alunos surdos estão 

encantados com o potencial peda-

gógico do jogo, e as partidas, dispu-

tadas com o uso da Língua Brasileira 

de Sinais (Libras), vêm estimulando 

os alunos a trabalharem com diver-

sos temas transversais.

As educadoras  Leidi Simoninii e 
Daiane Passari participaram da 

formação EaD do IBS, e, com auxilio 
das colegas, desenvolvem práticas 
de Educação Financeira nas aulas, 

relacionando os jogos às ações 
financeiras diárias das famílias.

Marcelo Longhi, vice-diretor da 
EMEF Professora Maria Borges Frota

EMEF Professora Maria Borges Frota

A partir dos jogos, temas como 
sustentabilidade, cidadania e 

valores englobando os objetivos da 
BNCC se unem ao fazer pedagógico, 

abrindo portas para o diálogo e 
dando sentido prático para aplicar o 

aprendizado na vida cotidiana.

Franciane Livieira Mathians, 
educadora da EMEF Ernesto Dorneles
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No dia 31 de março foi encerrada a 

primeira formação EaD do projeto 

com jogos de Educação Financeira 

para educadores da Colômbia. Ao 

longo de cinco encontros online se-

manais e do acompanhamento pela 

exclusiva plataforma de estudos 

em Espanhol, professoras e profes-

sores colombianos mergulharam no 

mundo dos “juegos” Picnic e Buenos 

Negocios.

Agora, com exemplares dos jogos em 

mãos, todos poderão aplicar ações e 

atividades entre seus alunos, mul-

tiplicando os conceitos de Educação 

Financeira pelo país vizinho. “A for-

mação é excelente, gostei muito da 

plataforma de estudos”, elogiou a 

educadora Belcy Pilar Mahecha, do 

município de San José de Cúcuta. “O 

material para baixar e os vídeos fo-

ram muito úteis”.

Além da tradução e da adaptação 

cultural do material de estudos e 

dos jogos (além do idioma, temas 

e alimentos típicos foram intro-

duzidos nas versões em Espa-

nhol), as aulas online contam com 

tradução simultânea, disponível 

em um canal exclusivo na plata-

forma Zoom.

Ao todo, 63 educadores de sete mu-

nicípios colombianos se inscreveram 

na primeira formação, considerada 

um piloto para o projeto de Expan-

são no país. Agora, os dados sobre a 

aplicação dos conceitos de Educação 

Financeira com os jogos nas escolas 

serão tabulados e analisados para 

que as próximas ações sejam desen-

volvidas pelo IBS e pelos parceiros 

na Colômbia.
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Educadores colombianos se despedem da 
primeira formação EaD com ótima impressão

Parceiros da Aliança pela Educação Financeira:

Agora, todos contarão com os jogos para desenvolverem ações nas escolas do país vizinho

Experiência magnífica! O curso cumpre 
seu objetivo de educar financeiramente os 

futuros replicadores nas escolas. Mantém-se 
o compromisso com a implementação na sala 

de aula. Vamos jogar Picnic com pais e alunos, 
ao mesmo tempo que serão dadas palestras 

sobre os temas aprendidos.

Gloria Cecilia Contreras Contreras, docente do 
Instituto Técnico Guaimaral - Cúcuta/Colômbia


