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A primeira semana de agosto foi in-

tensa e especial para a Educação 

Financeira, pois o Instituto Brasil 

Solidário promoveu mais uma ação 

presencial, aplicando e multiplican-

do os jogos em dois municípios na 

Bahia. A proposta era trazer profes-

sores e alunos para debates trans-

versais sobre cidadania, ajudando 

a enriquecer ainda mais o processo 

pedagógico. 

Os municípios baianos que recebe-

ram as oficinas presenciais foram 

Dias d’Ávila e Camaçari, ambos na 

região metropolitana de Salvador. 

Em Dias d’Ávila, foi trabalhado o jogo 

Piquenique na Escola Maria Santia-

go Bacelar de Santana, em oficinas 

voltadas para professores e alunos 

do Ensino Fundamental – Anos Ini-

ciais. Por lá, os pequenos tiveram 

suas primeiras reflexões sobre sus-

tentabilidade e consumo responsá-

vel, pois é crença do IBS que não bas-

ta apenas jogar, tem que saber por 

que e pelo que se está jogando. 

Já em Camaçari, a ação ocorreu na 

Escola Laurita de Souza Ribeiro, com 

o Piquenique e o Bons Negócios para 

professores e alunos do 6º ao 9º ano 

– nesse contexto os debates fica-

ram ainda mais intensos, pois o jogo 

Bons Negócios traz oportunidades 

de debates mais aprofundados so-

bre cidadania, empreendedorismo e 

educação fiscal. 

“Receber aulas de Educação Finan-

ceira é muito importante. Percebo 

que é algo que faltou aos meus pais e 

para a maioria das pessoas adultas”, 

analisou Nicolas, aluno do 9º ano da 

escola de Camaçari.  >>

Oficinas presenciais levam a Educação 
Financeira e debates sobre cidadania à Bahia
Alunos e educadores de Dias d’Ávila e Camaçari jogaram e refletiram sobre finanças e progresso social 
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O Instituto Brasil Solidário apoia os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

A volta do Dia D da 
Educação Financeira nas 

escolas. Veja nas págs. 6 e 7

Destaque da edição

Marcou muito aprender a diferença 

entre ser cidadão e ser morador de 

uma cidade. O cidadão é aquele que 

participa das decisões. É assim que a 

gente deve procurar agir.
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Camile, colega de classe, concor-

dou: “Aprendi sobre a importância 

de nossas escolhas financeiras e 

percebi que nem sempre o caminho 

mais longo é o pior. Os adolescen-

tes precisam aprender a lidar com 

suas finanças para chegarem à 

vida adulta preparados”, refletiu a 

estudante. 

Algumas questões colocaram a tur-

ma para pensar. Por exemplo: inves-

tir em programas sociais é obrigação 

só dos governos? Será que as empre-

sas privadas não possuem um papel 

social e de cidadania também? “Me 

marcou muito aprender a diferença 

entre ser cidadão e ser morador de 

uma cidade. O cidadão é aquele que 

participa das decisões, e é assim que 

a gente deve procurar agir”, disse o 

jovem William, também aluno do En-

sino Fundamental em Camaçari.

Ao povo da Bahia, gratidão pelo 

acolhimento, pelo engajamento e 

pela animação, o que tornou a nos-

sa vinda aqui ainda mais bacana e 

inspiradora! •

A volta dos alunos mediadores

Durante o trabalho presencial ocorrido na Bahia, 
uma ideia foi resgatada da Expansão de 2019: 
a formação de alunos mediadores. Conhecendo 
bem as regras, eles ajudam muito a disseminar 
os jogos entre seus pares. Samilly (ao centro na 
foto), Nicolas e William foram os multiplicadores 
que encontramos.
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O trabalho das mediadoras de Edu-

cação Financeira – educadoras que 

cursaram as formações do IBS e 

passaram a multiplicar o conheci-

mento entre colegas – segue sur-

preendendo a todos positivamente. 

A educadora Jacqueline Mori é uma 

das líderes do grupo de mediadoras 

no município paulista e nos escreveu 

um rico depoimento sobre as ativida-

des do grupo. Confiram. 

“Em Bragança Paulista, houve um 

planejamento minucioso para que o 

curso de Introdução à Educação Fi-

nanceira, oferecido na modalidade 

EAD e de forma assíncrona, propor-

cionasse a flexibilidade do horário 

de estudos aos participantes, mas, 

ao mesmo tempo, garantisse a qua-

lidade do curso síncrono através da 

proximidade entre mediador e cur-

sista. Esta é uma característica mui-

to positiva na atuação do IBS que 

buscamos manter enquanto dife-

rencial no trabalho com a Educação 

Financeira no nosso município.  

Para isso, organizamos os grupos de 

WhatsApp das turmas e enviamos 

um cronograma de desenvolvimen-

to do curso, elencando datas e fascí-

culos, com base no qual orientamos 

os cursistas, minimizando possíveis 

dificuldades ao longo do percurso.  

Além disso, organizamos encontros 

presenciais com diferentes focos e 

divulgamos o curso entre os ges-

tores das escolas municipais, até 

mesmo para refletir sobre a impor-

tância do lúdico através do estudo 

de referenciais teóricos junto aos 

professores coordenadores. Assim, 

fortalecemos o trabalho com o Jogo 

Piquenique nas escolas de maneira 

intencional e planejada.  

Vejo que esse movimento foi mui-

to produtivo, pois compartilhamos 

nesses grupos registros do trabalho 

que está sendo desenvolvido junto a 

alunos do 4º e do 5º ano nas nossas 

39 escolas municipais. São em torno 

de 3.500 alunos participando do tra-

balho com o jogo Piquenique. 

Estamos muito felizes porque 62 

educadores concluíram o curso e 

muitos compartilharam conosco 

sua satisfação em relação às apren-

dizagens provocadas, e como elas 

têm colaborado com sua atuação em 

sala de aula, bem como enquanto ci-

dadãos conscientes através de um 

comportamento financeiro mais re-

flexivo.

Acredito na educação enquanto 

processo de transformação social e  

que este trabalho com a Educação 

Financeira por meio da formação de 

professores e atuação de forma lúdi-

ca junto aos alunos, utilizando o jogo 

Piquenique de maneira intencional 

e planejada, tem muito a contribuir 

para além dos muros da escola.” 

Mediadoras unem presencial e online para 
multiplicar a formação em Ed. Financeira 
Em Bragança Paulista, educadoras não poupam esforços para transmitir os 
conhecimentos entre colegas, atingindo mais escolas e alunos

Jaqueline Mori (acima) está 
acompanhada de Luciana Carolina 
Schievenin (foto à esquerda) e de 
Carine Tavares (ao centro)
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A professora Rosy Rodrigues, da Es-

cola Parque Municipal Ineny Nunes, 

em Irecê-BA, está se revelando uma 

verdadeira especialista em aprovei-

tar a transversalidade do jogo Pi-

quenique para trabalhar a Educação 

Financeira aliada a outros temas. 

“Temos um ambiente dedicado à 

Educação Financeira na nossa es-

cola, do qual tenho a honra de ser a 

responsável neste ano letivo”, ex-

plica Rosy. “Tem sido maravilhoso 

fazer essa transdisciplinaridade a 

partir do jogo Piquenique”. 

Rosy lista algumas das atividades 

realizadas com os alunos do Ensino 

Fundamental – Anos Finais. “Rea-

lizei gincana ecológica a partir de 

um piquenique ‘real’, produção de 

cofrinhos sustentáveis com rolinhos 

de papel higiênico e garrafa pet. Os 

alunos estão realizando um con-

curso de quem vai poupar mais no 

cofrinho até o final do ano, além de 

apresentação teatral sobre leituras 

literárias que dão enfoque aos prin-

cípios de Educação Financeira”. 

A Educação Ambiental também não 

fica fora dos planos da professora de 

Irecê, sempre com foco na Educação 

Financeira. “Todo mês, montamos na 

escola uma barraca na qual vende-

mos produtos orgânicos plantados 

na horta da escola com valor abaixo 

do mercado. Antes, calculamos com 

os alunos todos os insumos e des-

pesas de produção, com margem de 

lucro baixa, para no final do ano fa-

zermos um momento especial com 

as turmas com esse recurso acumu-

lado”.

Rosy cita ainda a regra dos “cinco 

R´s” como modelo para seus jovens 

alunos. “Nossos alunos aprendem 

desde cedo que, se colocarmos como 

meta, enquanto cidadãos, os cinco 

‘R’s’ (Recusar, Reutilizar, Reduzir, 

Reciclar e Repensar), as gerações fu-

turas serão menos  impactadas com 

a escassez dos recursos naturais e a 

degradação ambiental”. 

Parabéns, professora Rosy e alunos 

de Irecê! O espírito da Educação Fi-

nanceira com os jogos Piquenique e 

Bons Negócios é exatamente esse! 

Professora transforma os jogos em ponto 
de partida para conscientizar alunos
Em Irecê, na Bahia, Educação Financeira é aliada de gincanas ecológicas, produção 
de orgânicos e conscientização sobre o consumo responsável 

Todo mês, montamos na 
escola uma barraca na qual 

vendemos produtos orgânicos 
plantados na horta da escola 

com valor abaixo do mercado.

Rosy Rodrigues,, professora
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Escolas do município de Sobral-CE, 

referência em Educação pública de 

qualidade, já começam a realizar ati-

vidades com os jogos Piquenique e 

Bons Negócios. Não que a Educação 

Financeira oferecida pelo IBS seja 

uma novidade para a rede munici-

pal, muito pelo contrário! 

Sobral é um município parceiro de 

primeira hora do projeto. Desde 

2019, 43 escolas contam com os jo-

gos cotidianamente. A novidade é 

que a parceria aumentou no último 

mês de junho, quando centenas de 

novos exemplares do Piquenique e 

do Bons Negócios foram entregues 

a mais cinco instituições de ensi-

no: Escolas de Tempo Integral (ETI) 

Francisco Chagas da Costa, José Pe-

regrino de Vasconcelos e Raimundo 

Nonato Linhares, além das Escolas 

de Ensino Fundamental Raimundo 

Nonato de Sales e Maria das Graças 

Teixeira Pontes. 

“Essa iniciativa fortalece ainda mais 

um eixo importante do nosso cur-

rículo de aprendizagem, que é o da 

Matemática”, disse o secretário de 

Educação de Sobral, Herbert Lima. 

“Mas sabemos que a Educação Fi-

nanceira com os jogos Piquenique 

e Bons Negócios vai além, traba-

lhando também diversas questões, 

de raciocínio lógico a planejamen-

to financeiro, o que contribui para 

a melhoria da qualidade de vida de 

nossos estudantes e suas famílias.” 

Os novos exemplares já estão em 

uso nas cinco escolas contempladas 

e em breve mostraremos aqui as 

ações capitaneadas pelos educado-

res com seus alunos! 

Município cearense, parceiro desde 2019, recebe novos jogos Piquenique e Bons Negócios

Essa iniciativa fortalece 
ainda mais um eixo 

importante do nosso 
currículo de aprendizagem, 

que é o da Matemática.

Herbert Lima,
secretário de Educação de Sobral

Sobral comemora a chegada de novos jogos e 
amplia a rede de escolas contempladas 
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Dia D da Educação Financeira

O Dia D da Educação Financeira vol-

tou com tudo na edição de agosto, 

com 16 municípios participando e 

muitas formas diferentes de jogar. 

Em Bragança Paulista, por exemplo, 

os alunos jogaram na quadra de fu-

tebol. Já em Irecê/BA, São Roque/SP 

e Nova Russas/CE a meninada jogou 

no chão da biblioteca, em cima de 

panôs e tapetes. Anotem aí: próximo 

encontro será dia 2 de setembro!

Irecê/BA

Cuiaibá/MT

Nova Russas/CE

Cordeiro/RJ

São Roque/SP

Serra do Mel/RN

Macuco/RJ

Bragança Paulista/SP

São José da Lagoa Tapada/PB

Bento Gonçalves/RS
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