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A Educação Financeira deve começar na escola. As pessoas devem ser educadas sobre 
questões financeiras o mais cedo possível em suas vidas..

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico – OECD (2005b, p. 5)
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Tornou-se evidente, nos dias atuais, os efei-
tos nocivos da falta de planejamento e da or-
ganização dos gastos na qualidade de vida das 
pessoas, independentemente do tamanho da 
renda. Vários estudos demonstram que dívidas 
contribuem para agravar problemas de saúde, 
como stress e depressão, conflitos familiares e 
conjugais, queda de produtividade no trabalho, 
além de ser um dos fatores que mais motivam a 
evasão de alunos do ensino superior.

A Educação Financeira é o caminho para reali-
zar objetivos por meio de um planejamento dos 
gastos, destinando de forma mais coerente os 
recursos, construindo um fundo financeiro de 
emergência, pensando no futuro (aposentado-
ria) e mesmo reorganizando as finanças pesso-
ais em tempos mais difíceis.

A introdução do tema permitiu às pessoas en-
xergarem que o dinheiro é produto da força de 
trabalho e instrumento para realização de so-
nhos, sendo assim, deve ser bem administra-
do, tendo clareza dos objetivos de curto, médio 

e longo prazo garantindo otimizá-lo através de 
escolhas conscientes, equilibrando o orçamen-
to, fazendo gestão dos riscos que possam des-
viá-los das metas e do futuro que desejam. Fica 
claro nessa gestão que, além das realizações 
desejadas, há necessidade de sempre poupar 
parte dessa renda para as eventualidades, como 
gastos de emergência e, investir se preparando 
para a aposentadoria desejada. 

A compreensão dessa dinâmica financeira pro-
porciona uma melhor percepção sobre planeja-
mento, ganhos e gastos, e pode transformar a 
vida das pessoas.

A Organização para a Cooperação e o Desenvol-
vimento Econômico – OECD preconiza que é fun-
damental a introdução da Educação Financeira 
no currículo formal das escolas desde os anos 
iniciais, tendo em vista que constitui um campo 
de investigação que mobiliza diversos saberes, 
habilidades, competências, crenças e concep-
ções que envolvem diferentes áreas do conheci-
mento humano, em suas diferentes etapas.

Educação Financeira na Escola

Do mesmo modo, a Base Nacional Comum Curri-
cular – BNCC, homologada em 2018, trouxe no-
vas perspectivas para a Educação Financeira no 
Brasil, comparada aos Parâmetros Curriculares 
Nacionais – PCN, que se limitavam somente a 
assegurar a presença da Matemática Financeira 
no currículo escolar. 

A BNCC apresentou avanços ao ampliar o espa-
ço da Matemática Financeira e garantir a pre-
sença da Educação Financeira por meio de uma 
abordagem transversal e integradora, centra-
da na realidade do aluno, tratando problemas 
sociais e ambientais, estimulando o emprego 
de tecnologias digitais e o desenvolvimento do 
pensamento crítico. 

O documento apresenta dez competências ge-
rais que consolidam, no âmbito pedagógico, os 
direitos de aprendizagem e desenvolvimento 
dos alunos. Dentre as dez competências, desta-
camos duas:.

Os jogos estão alinhados à BNCC
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A partir das competências da BNCC, des-
tacadas acima, é possível afirmar que a 
Educação Financeira relaciona-se com a 
participação cidadã, uma vez que possi-
bilita o entendimento da sociedade sobre 
conceitos para além da gestão de recur-
sos financeiros, como pressuposto na 
Constituição Federal de 1988, em seu 
Artigo 205, ao apontar que a educação 
visa o pleno desenvolvimento da pessoa 
e o seu preparo para o exercício da cida-
dania.

Argumentar com base em fatos, dados 
e informações confiáveis, para formu-
lar, negociar e defender ideias, pontos 
de vista e decisões comuns que res-
peitem e promovam os direitos huma-
nos, a consciência socioambiental e o 
consumo responsável em âmbito local, 
regional e global, com posicionamento 
ético em relação ao cuidado de si mes-
mo, dos outros e do planeta.

(BRASIL, 2018, p. 9).

Competência 10: ações responsáveis, socialmente engajadas, 
embasadas na ética, na solidariedade e na sustentabilidade

Competência 7: trata de consumo responsável e 
posicionamento ético

Agir pessoal e coletivamente com au-
tonomia, responsabilidade, flexibilida-
de, resiliência e determinação, toman-
do decisões com base em princípios 
éticos, democráticos, inclusivos, sus-
tentáveis e solidários

(BRASIL, 2018, p. 10).

VOCÊ SABIA?

O Vamos Jogar e Aprender 

possui um site próprio! Acesse:

www.vamosjogareaprender.com.br

http://www.vamosjogareaprender.com.br
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O conceito de Educação Financeira proposto pelo 
Instituto Brasil Solidário envolve a formação de 
cidadãos por meio de análises, reflexões e a cons-
trução de um pensamento financeiro e comporta-
mentos autônomos, com base em situações coti-
dianas que devem ser abordadas e vivenciadas na 
escola. Silva e Powell (2013) esclarecem:

No Brasil, tais ações são amparadas pela Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), quan-
do projetos são desenvolvidos em conjunto pela iniciativa privada, a sociedade civil e o governo. A 
proposta pedagógica da ENEF também aponta:

O modelo pedagógico foi concebido 
para oferecer ao aluno informações 
e orientações que favoreçam a cons-
trução de um pensamento financeiro 
consistente e o desenvolvimento de 
comportamentos autônomos e sau-
dáveis, para que ele possa, como pro-
tagonista de sua história, planejar e 
fazer acontecer a vida que deseja para 
si próprio, em conexão com o grupo fa-
miliar e social a que pertence. Nesse 
sentido, o foco do trabalho recai sobre 
as situações cotidianas da vida do alu-
no, porque é nelas que se encontram 
os dilemas financeiros que ele precisa-
rá para resolver. (BRASIL, 2011a, p.7)

[...] diremos que um(a) estudante é educado(a) financeiramente ou que possui um pen-
samento financeiro quando: frente a uma demanda de consumo ou de alguma questão 
financeira a ser resolvida, o estudante analisa e avalia a situação de maneira fundamen-
tada, orientando sua tomada de decisão valendo-se de conhecimentos de finanças, eco-
nomia e matemática; opera segundo um planejamento financeiro e uma metodologia de 
gestão financeira para orientar suas ações (de consumo, de investimento,...) e a tomada 
de decisões financeiras a curto, médio e longo prazo; desenvolveu uma leitura crítica das 
informações financeiras veiculadas na sociedade. (SILVA; POWELL, 2013, p.12)

Para compreender as informações veiculadas na sociedade é necessário compreender, analisar, jul-
gar, posicionar-se criticamente, dentre outras ações e posturas que perpassam a ideia de Educação 
Financeira que pretende formar sujeitos autônomos e capazes de adotar comportamentos financei-
ros responsáveis, sem comprometer seu presente e seu futuro. 

Como uma forma de apoiar a inserção transversal do tema nas escolas e o desenvolvimento de habi-
lidades específicas propostas na BNCC, em seus diversos componentes curriculares, o IBS desenvol-
ve, desde 2017, o projeto de Educação Financeira em escolas públicas, possibilitando a efetividade 
desse tema em escolas de diversos municípios do Brasil, por meio dos jogos Piquenique e Bons Negó-
cios, empoderando toda a comunidade escolar e promovendo o fortalecimento de atitudes conscien-
tes de sustentabilidade financeira.
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A importância da Educação Financeira na formação do indivíduo

A Educação Financeira é de máxima importân-
cia para que o indivíduo possa aproveitar sua 
existência de forma mais tranquila. Como gran-
de parte do período de formação de um indiví-
duo é vivido durante o período escolar é impres-
cindível que as instituições de ensino também 
ofereçam ensinamentos e práticas que colabo-
rem para a evolução da consciência financeira 
de seus alunos. 

Na sociedade na qual vivemos, existe uma se-
quência aparentemente lógica na vida de cada 
indivíduo:

A ordem sequencial pode ter variações, algu-
mas etapas podem não ser realizadas devido a 
limitações ou por não serem consideradas im-
portantes, mas o fato é que todo indivíduo es-
pera poder aproveitar a vida e, para muitos, se 
pudéssemos resumir em uma única palavra, a 
condição de vida desejada seria: tranquilidade.

Para a maioria das pessoas, um fator, ou talvez 
até o fator, mais importante para a vida tran-
quila é a possibilidade de decidir a qualquer mo-
mento sobre o que fazer ou adquirir, sem a de-
pendência de apoiadores financeiros (bancos, 
empréstimos, etc). Para outros, ir ainda além 
e atingir a sonhada independência financeira, 
tendo o trabalho como uma escolha e não mais 
uma necessidade.

Seria lógico então afirmar que essa mesma 
maioria de pessoas se planeja e se organiza des-
de o início de suas vidas, a fim de atingir a tran-
quilidade financeira com a máxima brevidade 
possível, podendo assim aproveitar por mais 
tempo a condição alcançada, certo? Errado.

Considerando essa linha de pensamento apre-
sentada, é que reforçamos o quanto a Educação 
Financeira se faz importante no cotidiano es-
colar. De fato, não eximimos a importância da 
família na educação financeira dos seus filhos, 
já que é onde a educação de um indivíduo se ini-
cia desde o seu nascimento, sendo seu primeiro 
modelo de comportamento.

1 - a pessoa nasce
2 - inicia sua adaptação com o mundo, 
junto à família
3 - inicia a etapa escolar
4 - inicia a etapa profissional
5 - especializa-se em uma profissão
6 - forma uma família
7 - constrói um patrimônio
8 - se aposenta (pelo menos oficialmente)
9 - curte a vida aproveitando o que 
conquistou

No Brasil, a grande maioria vive o que 
poderíamos chamar de “irresponsa-
bilidade financeira”, assumindo um 
comportamento consumista negati-
vo, o qual dificulta e em muitos casos 
até impossibilita que a pessoa possa 
alcançar a esperada condição de tran-
quilidade. Essas pessoas se veem a 
todo momento dependentes de em-
préstimos, financiamentos, etc
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Nos últimos anos, assiste-se a uma revaloriza-
ção do jogo e do aspecto lúdico, de acordo com a 
finalidade ou a proposta educativa, contemplan-
do-se, no seu planejamento, a contextualização 
de conteúdos das diversas áreas. Se antes eram 
associados exclusivamente ao entretenimento, 
nos últimos anos os jogos vêm sendo cada vez 
mais inseridos nas atividades escolares.  Trata-
-se do conceito do jogo como agente motivador 
da aprendizagem, trazendo um maior engaja-
mento motivacional.

Porém, precisamos considerar o fato de que, 
muitas vezes, esses modelos também carecem 
de informação e desenvolvimento nesse aspecto 
podendo, muitas vezes, serem fonte de propaga-
ção desse modo de vida limitante.  Sendo assim, 
com essa inserção, entendendo a escola e famí-
lia como parceiras no desenvolvimento infantil, 
podemos, com Educação Financeira, não apenas 
instruir as crianças para um melhor futuro, mas 
muitas vezes atingir e melhorar a relação com 
dinheiro de seus lares desmitificando crenças e 
comportamentos familiares de consumo e vida.

Se queremos formar uma sociedade mais justa, 
precisamos formar indivíduos mais conscien-
tes, em todos os sentidos, e a Educação Finan-
ceira, através da inclusão de comportamentos 
financeiros saudáveis na vida diária propor-
ciona a construção de cidadãos conscientes de 
suas escolhas e atuantes na sociedade em que 
vivem. É possível ainda afirmar que uma pes-
soa bem instruída durante seu processo edu-
cacional será um indivíduo menos dependente 
durante sua vida adulta, pois aprendeu a gerir 
melhor os vários âmbitos da sua vida.

Gamificação: aprendizagem através de jogos

A chamada gamificação é vista como 
relevante para a aprendizagem do 
futuro por causa de seu potencial 
flexível de adaptação à maioria das 
áreas do conhecimento (PEREIRA; 
MOTA; NOGUEIRA, 2014)

Ainda, Gee (2008) aponta cinco condições ne-
cessárias para que a experiência contribua 
para o aprendizado, condições presentes no 
desenvolvimento de “bons jogos”:

Formação com 
alunos em São 

Paulo

Para Gabe Zichermann (apud PONTES; ROSA, 
2015), “Técnicas de jogos podem incentivar 
uma vida saudável, melhorar o ensino educa-
cional, conscientizar e até promover produ-
tos”. É possível constatar que seu uso contribui 
para com o desenvolvimento da criatividade e 
da fixação da aprendizagem, devido ao forte 
componente emocional que provoca no alu-
no. Para que o aprendizado seja eficiente, um 
motivo deve conduzir a ação, a memorização e 
a compreensão revelam-se pela necessidade 
prática, manifestada como um desafio que irá 
se tornando cada vez mais intenso após certo 
aprendizado e prática.
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Os jogos

O Projeto Educação Financeira na Escola por 
meio dos jogos – Piquenique e Bons Negócios 
proporciona a gestores, professores, alunos e 
famílias a oportunidade para que eles consigam 
ampliar a visão acerca da temática da Educação 
Financeira nas dimensões espacial e temporal. 

Na dimensão temporal, eles podem perceber 
seu papel como consumidores, agentes de tro-
cas, poupadores ou influenciadores diante do 
local, do regional, do nacional e do global, incor-
porando os conceitos financeiros na dinâmica 
de sua atuação em sociedade. 

Os agentes de transformação envolvidos tam-
bém podem pensar em sua situação diante da 
dimensão temporal, considerando o ontem, o 
hoje e o amanhã, ao compreender os impactos 
de suas decisões, a evolução de suas escolhas 
ao longo do tempo e incorporando o planeja-
mento em seu dia a dia.

O projeto é realizado através das seguintes abor-
dagens: como tema transversal nas disciplinas 
do currículo, como disciplina específica, como 
projeto integrador entre as disciplinas ou como 
projeto complementar ao currículo escolar.

Por meio de um diálogo articulador entre as áre-
as do conhecimento, o IBS desenvolve projetos e 
ações em 08 áreas e entre estas são diversos os 
temas e atividades que estão relacionados com 

a Educação Financeira nas escolas, como o meio 
ambiente (degradação ambiental, consumismo, 
descarte); o trabalho/cidadania (associar horas 
de trabalho com recurso financeiro, perceber 
que o dinheiro tem um valor além do monetá-
rio); consumo/empreendedorismo (escolhas, 
hábitos, publicidade e estímulo, necessidades); 
educação fiscal (direitos e deveres, legislação) e 
incentivo à leitura (pesquisa, práticas de leitu-
ra, desenvolvimento cognitivo).

São trabalhados também aspectos como finan-
ças pessoais, orçamento, planejamento, pre-
vidência social e o funcionamento do sistema 
financeiro, com o potencial de despertar nas 
pessoas uma maior responsabilidade com o di-
nheiro. Em um país com tantos endividados, é 
uma estratégia para mudança de hábitos e me-
lhoria na qualidade de vida das pessoas. Uma 
população consciente, certamente vive melhor.

Jogos expostos na formação em Palmeiras/BA

• Primeira: as pessoas armazenam melhor 
suas experiências quando estas estão 
relacionadas a metas;
• Segunda: as experiências devem 
ser interpretadas durante e após as 
ações. Lições devem ser extraídas das 
experiências anteriores, a fim de antecipar 
em quais outros contextos e de que formas 
essas lições podem ser úteis novamente;
• Terceira: as pessoas devem receber feedback 
imediato durante as suas experiências, 
para que possam reconhecer seus erros. É 

importante que possam explicar seus erros e o 
que poderiam ter feito de forma diferente;
• Quarta: as pessoas precisam de 
diversas oportunidades para aplicar 
suas experiências anteriores em novos 
contextos. Assim elas podem melhorar 
a interpretação de suas experiências e 
generalizá-las a outros contextos;
• Quinta: as pessoas precisam aprender 
a partir das experiências de outras, o 
que inclui a discussão com seus pares e a 
instrução dada por mentores. 
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Bons Negócios é um jogo de cartas direcionado para os alunos dos anos finais do Ensino Fundamen-
tal e Ensino Médio, que instiga a negociação e exercita as habilidades de empreender e investir.

Imagine que você planeja abrir uma loja de produtos diversos, como bonecas, tablets, materiais es-
colares e videogames. Para isso, necessitará de um capital inicial e terá de planejar a compra e a 
venda dos produtos para obter lucro. Este é o objetivo do jogo: levar o jogador a exercitar, de forma 
lúdica, as habilidades de empreendedor e investidor.

Bons Negócios

Piquenique é um jogo de tabuleiro 
que promove, de forma lúdica e dinâ-
mica, a reflexão acerca das decisões 
que envolvem o poupar e o consumir. 
Direcionado para crianças a partir dos 
06 anos – alunos dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, o jogo aborda 
temas cotidianos, proporcionando de-
bates interdisciplinares e promovendo 
reflexões sobre decisões de consumo 
e finanças pessoais.

Piquenique

A ideia central do jogo é trabalhar o conceito de poupar. Vence o jogo quem, ao chegar ao parque, con-
seguir comprar os alimentos de sua lista de compras e ficar com mais dinheiro. Pode-se considerar que 
há uma analogia entre o jogo e a vida: em ambos é possível controlar algumas situações e outras não.

Ao longo das partidas, a criança tem a oportunidade de pensar sobre suas escolhas, tomar decisões 
para resolver questões do dia a dia e lidar com os desafios que surgem. O simbolismo experimentado 
no jogo funciona como um recurso para introduzir ou exercitar aspectos importantes no cotidiano, 
como escolher uma alimentação adequada e manter a saúde, comprar, pagar e adiar o desejo de con-
sumir, mesmo em uma situação cheia de desafios e surpresas.

Destinado a pessoas a partir de 
10 anos de idade, o jogo apoia o 
desenvolvimento de habilida-
des de um empreendedor, como 
estratégia, planejamento, julga-
mento, tomada de decisão, adia-
mento de gratificações, boa uti-
lização dos recursos financeiros 
e observação. Para ter sucesso, o 
jogador necessita enfrentar con-
tingências que podem ser favo-
ráveis ou desfavoráveis aos seus 
objetivos.
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Com formato transversal, direcionados para cada idade e etapa escolar, os jogos Piquenique e Bons 
Negócios trazem uma proposta dinâmica e didática de apresentar os desafios recorrentes do dia a 
dia, desde a estratégia de compra e venda até a tomada de decisões na aplicação dos recursos dispo-
níveis, que podem se multiplicar ou se esgotar de acordo com a ação do jogador.

Os jogos possuem o Selo ENEF, identificando que ambos estão em conformidade com os objetivos e 
diretrizes da Estratégia Nacional de Educação Financeira – ENEF, bem como com os critérios estabe-
lecidos pelo Fórum Brasileiro de Educação Financeira - FBEF.

Com base na estratégia das demais ações do Instituto que combina um tripé lógico de implementação 
contextualizada e de aprendizagem ativa, envolvendo o conceito “espaço, gestão e projetos”, a imple-
mentação dos jogos tem seguido essa mesma lógica, com: (i) formação de educadores e alunos por meio 
de debates acerca do tema; (ii) utilização dos jogos com direcionamento e estudo de cartas e situações 
e; (iii) cocriação de projetos e planos de aula com propostas curriculares alinhadas à BNCC e aos ODS, de 
médio e longo prazo unindo os conhecimentos propostos na dinâmica com os aprendizados.

Estratégia de implementação dos jogos

17 Objetivos para transformar nosso mundo - momento de ação global para as pessoas e o planeta

Site oficial – www.vamosjogareaprender.com.br 

O site foi desenhado para ser um integrador de conteúdos sobre o projeto, contendo conteúdos qua-
lificados, ambiente para professores, cursos de formação na modalidade EaD e presencial, biblioteca 
virtual e outros. O que o visitante encontra na plataforma é:

a) Ambiente de referência para conteúdo de educação financeira moderno, trilíngue e atraente;

b) Acesso disponível de qualquer aparelho móvel (celulares, tablets e outros) com sistemas opera-
cionais Android e IOS e computadores;

c) Informações sobre a Rede de formação em educação financeira, depoimentos, casos de sucesso, 
vídeos promocionais, apresentações em PDF, relatórios, entre outros materiais;
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Rede de formação de professores

De forma a qualificar o professor e posicioná-lo 
como principal agente do tema educação finan-
ceira, está sendo construída uma rede que sus-
tenta ações de formação, de modo a contribuir 
para o desenvolvimento das ações do projeto.

Para a etapa da expansão de 2019 foi desenvol-
vida uma metodologia de formação com um dia 
inteiro de atividades, que começa com uma pa-
lestra de sensibilização sobre temas relativos a 
Educação Financeira, passa por atividades prá-
ticas com os dois jogos, e finaliza com um debate 
sobre as múltiplas oportunidades pedagógicas, 
alinhamentos com a BNCC e eventuais dúvidas.

Feita a formação, os gestores escolares, já in-
tegrados aos grupos de WhatsApp, estão pron-
tos não apenas para aplicar os jogos em sala de 
aula, mas também replicar a mesma formação 

entre seus colegas professores. Dessa forma, 
consegue-se um resultado muito mais abran-
gente e eficaz dentro das escolas.

A proposta visa o estabelecimento de parceria 
com instituições federais de ensino médio e se-
cretarias de educação estaduais e municipais 
para realização de oficinas de formação na mo-
dalidade EaD e presenciais de cursos que ofere-
çam certificação e possibilitem progressão con-
tinuada na carreira dos cursistas.

Em 2019, foram trabalhados 09 estados, criando 
uma rede nacional de formação de professores 
que integra saberes, permitindo a troca de conhe-
cimentos e atenda às especificidades regionais.

Formação com professores de Barreirinhas/MA

d) Conteúdos exclusivos para download: como as se-
quências didáticas, guia de implantação dos jogos de 
Educação Financeira – Piquenique e Bons Negócios, 
alinhamento pedagógico com a BNCC, caderno de pla-
nos de aula, entre outros materiais;

e) Série de 05 vídeos tutorias - tutoriais com as regras 
gerais e objetivos dos jogos Piquenique e Bons Negó-
cios;

Para um maior sucesso na imple-
mentação do projeto em âmbito 
municipal, realizamos uma série 
de estratégias para ampliar a dis-
seminação e adesão ao projeto e 
participação ativa de educadores-
-multiplicadores, com uso de al-
guns dos materiais gerados no 
projeto piloto e na expansão.

f) Série de 06 episódios – Além dos Muros da Escola, que trazem casos e exemplos de mudanças de 
comportamento observadas em jovens, adolescentes e adultos, a partir da influência dos jogos Pi-
quenique e Bons Negócios.
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Campanha de comunicação

Estratégia para ampliar a disseminação e adesão ao projeto e participação ativa de educadores-
-multiplicadores. 

Esta estratégia prevê a realização de 3 ações:

1 -  Além dos Muros da Escola

Série de Vídeos com 06 episódios, com linguagem voltada ao público jovem, gestores, professores 
e famílias que relata os desafios com a gestão das despesas, sugerindo dicas para uma administra-
ção adequada do dinheiro.

O objetivo desta série é tornar os adolescentes, professores e famílias mais conscientes de suas 
decisões relacionadas aos seus recursos e, para isso, é preciso demonstrar que estão sendo to-
madas decisões o tempo inteiro e que elas geram consequências, sejam elas desejáveis ou não. A 
série dá visibilidade a situações corriqueiras, a partir de um formato com grande apelo para o pú-
blico jovem e suas famílias, trazendo assuntos sobre crédito, investimento, proteção, consumo e 
planejamento a partir de temas como vidas pessoal e familiar cotidianas, bens pessoais e públicos, 
trabalho e empreendedorismo, grandes projetos, economias do país e do mundo etc.

Episódio 3 destaca a jornada 
da menina Vitória

Visitando distintas realidades dos municípios de Cascavel, Beberibe e Pindoretama, é possível ver 
como o tema e jogos podem ser trabalhados nas instituições de ensino de maneira prática e com resul-
tados positivos para a vida dos estudantes, gestores, professores, famílias e a comunidade em geral.

Os episódios foram totalmente gravados a partir da ações realizadas nas escolas com os jogos e 
mostram como professores da rede pública de ensino modificaram a realidade de suas escolas, dos 
alunos, das famílias realizando e/ou aperfeiçoando o projeto, mobilizando alunos e a comunidade 
escolar e, assim, indo além dos muros da escola.

Além desses, dispomos de vários vídeos institucionais complementares, incluindo material gera-
do na cidade de Sobral/CE.
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3 - Educação Financeira em Foco (jornal mensal)

Tudo o que acontece de mais importante no mês vem con-
densado no Educação Financeira em Foco (imagem ao lado), 
jornal mensal que agrega todas essas trocas de experiências, 
relata as principais ações e formações que estão ocorrendo 
nas escolas e a progressão da expansão dos jogos pelo Brasil 
e América Latina. 

A ideia é que o jornal seja repassado em outros grupos locais, 
e possa ser impresso para escolas participantes, dissemi-
nando as boas práticas e colocando todos em contato com os 
avanços e histórias do projeto em lugares e realidades dife-
rentes. Além disso, serve como um material de acompanha-
mento para financiadores e interessados. Para mais informa-
ções, acesse: www.brasilsolidario/org.br

O que pensa um professor, quando está em sala 
de aula? Alunos, o quadro branco, o famoso pincel, 
cadeiras, mesas, armários, cadernos, lápis grafite 
e de cor, caneta, papel, tesoura, notas e livros.

E quanto aos jogos? Estes existem apenas no ho-
rário do intervalo, já que jogar e brincar é uma 
atividade considerada apenas recreativas e às 
vezes até aparecem nas aulas de educação física. 

Essa era a visão de um educador do século XX. 
Não é mais. Nas novas questões propostas à 
educação do século XXI, este cenário está mu-
dando. Cada vez mais, professores e escolas 
percebem a importância do aspecto lúdico para 
o desenvolvimento emocional e cognitivo da 
criança e do adolescente.

Este é um dos maiores desafios do dia a dia do 
professor hoje: transformar o aprendizado em 
uma tarefa lúdica. Mais do que criatividade e 

jogo de cintura, é preciso instrumentos peda-
gógicos que atendam às metas do currículo es-
colar, que proporcionem estratégias e atraiam o 
interesse dos alunos. Nesse aspecto, os jogos e 
brincadeiras são perfeitos para isso, pois garan-
tem o engajamento dos alunos nas atividades.

Além de serem divertidos, os jogos auxiliam no 
aprendizado, fornecendo diretrizes sobre o res-
peito às regras, estratégia e controle do tempo, 
proporcionando à criança o desafio de superar a 
si mesma e de trabalhar em equipe. Como ins-
trumento de aprendizagem, os jogos ajudam no 
desenvolvimento do aluno sob as perspectivas 
criativa, afetiva, histórica, social e cultural. Jo-
gando, a criança inventa, descobre, desenvolve 
habilidades e experimenta novos pontos de vis-
ta. Tanto as potencialidades quanto as afetivi-
dades da criança são harmonizadas no desen-
volvimento das habilidades sociais e cognitivas.

Os jogos como facilitadores da aprendizagem

2 - Grupos de WhatsApp de Educação Financeira

Os grupos de WhatsApp são divididos por municípios e organizados por Estados, com o objetivo de 
facilitar a disseminação e multiplicação das ações realizadas, bem como proporcionar a comunicação 
e troca de experiências entre o público envolvido nas ações do projeto.

Nesses grupos, as boas práticas podem ser demonstradas e replicadas dentro da rede, proporcionan-
do uma troca de experiências que trazem ganhos no campo pedagógico.

https://www.brasilsolidario.org.br/na-rede/ibs-noticias/
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Piaget, um dos maiores pensadores do século XX, 
defendia que a atividade lúdica é uma das maiores 
propulsoras das habilidades intelectuais das crian-
ças, dos jovens e dos adolescentes. Através de sim-
bolismos e do incentivo aos nossos sentidos, o jogo 
proporciona a assimilação do real e o entendimento 
de novos pontos de vista.

Concordando com este pensamento, o IBS identificou 
que os jogos de educação financeira Piquenique e 
Bons Negócios, bem como o Piquenique Online (ver-
são virtual do jogo), possuem o potencial de disse-
minar os conceitos teóricos do tema por meio de uma 
linguagem lúdica e adaptada para as novas gerações, 
os jogos são especialmente dedicados ao aprendiza-
do, permitindo um elo entre o abstrato e o concreto.

Dessa forma, o IBS contempla o desenvolvimento de 
soluções educacionais usando ferramentas educa-
tivas físicas e digitais, realizando a distribuição em 
escolas públicas para escalar e potencializar os re-
sultados da Educação Financeira na escola.

As vantagens da relação aluno-
professor-aluno:

Aproveitar e disseminar ideias de 
profissionais criativos;

Otimizar chances de acerto no 
desenvolvimento das ações planejadas;

Aumentar a autoestima da equipe escolar 
e das relações aluno-professor, professor-
aluno, escola-família, família-escola;

Envolver os funcionários, professores, 
alunos, famílias e motivá-los;

Melhorar o desempenho de uma equipe.

Formação de professores da rede 
pública, que serão responsáveis por 
aplicar os jogos aos alunos

O objetivo geral e mais impor-
tante dos jogos é promover a 
adequação de todo o material de 
conteúdo didático-pedagógico 
desenvolvido pelo IBS, para a 
linguagem do público-alvo, ou 
seja, crianças e jovens estudan-
tes com idades entre 06 a 18 
anos, tornando o tema atrativo e 
promovendo mudanças compor-
tamentais significativas. Como 
objetivo específico, devido à 
larga possibilidade de escala 
do projeto em escolas públicas 
do País, é possível provocar um 
movimento de atuar como agen-
te facilitador na relação aluno-
-professor-aluno.
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Um aspecto importante sobre os jogos é que 
eles não são apenas um recurso disponível. São 
ferramentas que proporcionam a aprendiza-
gem através de suas aplicações, da realização 
das sequências didáticas e dos planos de aula 
alinhados a BNCC, através dos temas transver-
sais e integradores, bem como relacionando as 
ações realizadas com as atividades práticas do 
nosso dia-a-dia.

Outro ponto a se destacar é que a faixa etária 
dos jogos é adequada para a idade das crianças, 
dos jovens e adolescentes. Antecipar fases não 
só não contribui com o aprendizado, como tam-

bém atrapalha o desenvolvimento sociocogniti-
vo das crianças. Está provado que estabelecer 
ligações com conhecimentos prévios ajudam a 
fixar conceitos, fatos e procedimentos, ainda 
mais quando aliado à emoção em sala de aula.

Os jogos ajudam a desenvolver estratégias, que 
serão utilizadas na fixação de conteúdos e or-
ganização da rotina. Para educação do século 
XXI, novas formas de aprender são necessárias. 
Explorar o interesse das crianças, dos jovens e 
adolescentes na construção do conhecimento é 
uma das melhores formas de transformar o es-
tudo em um processo prazeroso.

As principais condutas cidadãs, conscientes e 
responsáveis, conquistadas por meio da utiliza-
ção dos jogos Piquenique e Bons Negócios, são 
as seguintes:

1. Trabalho, renda, planejamento e orçamento 

• Planejar sua vida financeira e viver de acordo 
com esse planejamento, de modo a não exceder 
limites e evitar o endividamento; 

• Pagar impostos e contribuições. 

2. Consumo 

• Utilizar os 5 R’s do consumo consciente: refle-
tir, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar; 

• Doar objetos não mais utilizados; 

• Pesquisar preços; 

• Dar preferência de compra a empresas e esta-
belecimentos regularizados e com responsabili-
dade socioambiental. 

3. Poupança 

• Avaliar opções de poupança e decidir-se pela 
melhor, de acordo com suas necessidades; 

• Dar preferência a investimentos em empresas 
com responsabilidade socioambiental. 

4. Comida 

• Evitar o desperdício; 

• Estimular uma alimentação mais saudável. 

5. Saúde e mobilidade urbana 

• Melhora da saúde através do uso de bicicletas; 

• Estimular a locomoção via transporte público.

6. Cidadania

• Promover o consumo consciente e a preserva-
ção de nossos bens naturais;

• Estimular a empatia e a colaboração entre as 
pessoas.

Para além da aplicação dos jogos
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Atenção professor: este curso de formação tem 
como objetivo lançar as primeiras bases de um 
dos pensamentos fundamentais para a Educação 
Financeira, que é compreender as finanças pesso-
ais, o conceito de poupar e investir, a importância 
do planejamento financeiro, a educação fiscal, o 
consumo consciente e sustentabilidade.

Nosso estudo perpassará por vários temas con-
temporâneos transversais, tendo como elemen-
tos de ligação diversas informações e conheci-
mentos das áreas, como Matemática, Linguagens, 
Artes, História, Geografia e Ciências. A Educação 
Financeira promove um diálogo articulador en-
tre estas áreas do conhecimento porque entende 
que são necessárias contribuições de várias delas 
para que proporcionem conceitos e comporta-
mentos financeiros saudáveis.

Vamos trabalhar durante todos os fascículos ba-
seados nos conceitos de: formar para cidadania; 
ensinar a consumir e a poupar de modo ético, 
consciente e responsável, ensinar o conceito de 
investir - a planejar a curto, médio e longo prazos, 
oferecer conceitos e ferramentas para a tomada 
de decisão autônoma baseada em mudança de 
atitude e formar multiplicadores.

Assim, este curso de formação como parte do pro-
jeto Educação Financeira na Escola do IBS foi pla-
nejado com o objetivo de ser realizado por quais-
quer professores independentemente de sua 
especialidade porque se entende que a natureza 
da Educação Financeira não pode ser disciplinar. 
Ela navega por meio de diálogo entre as áreas do 
conhecimento, delas tomando emprestados con-
ceitos, procedimentos, ferramentas ou ações. Na 
verdade, espera-se que os professores ministrem 
aulas de Educação Financeira por meio de sua 
porção cidadã, mais do que pelo concurso de sua 
especialidade docente, já que o projeto se destina 
a educar para a vida financeira real que todos en-
frentarão de modo pleno na fase adulta.

Então, quem são os multiplicadores da Educação 
Financeira? 

Somos todos nós, cidadãos conscientes e atuan-
tes, que diariamente estamos em nossas escolas 
e salas de aula, em contato com os alunos e suas 
famílias proporcionando a oportunidade para 
pensar e aprender sobre este tema, transforman-
do estes conhecimentos em comportamentos fi-
nanceiros saudáveis. 

Preparem-se para o nosso próximo encontro, pois 
vamos aprender sobre poupar e conhecer mais 
sobre o jogo Piquenique!

Até lá!

Instituto Brasil Solidário

Para finalizar
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