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O jogo é, portanto, sob as suas formas 
essenciais de exercício sensório-motor e 

de simbolismo, uma assimilação do real à 
atividade própria, fornecendo a esta seu 

alimento necessário e transformando 
o real em função das necessidades 

múltiplas do eu. Por isso, os métodos 
ativos de educação das crianças exigem 

que se forneça às crianças um material 
conveniente, a fim de que, jogando 

elas cheguem a assimilar as realidades 
intelectuais que, sem isso, permanecem 

exteriores à inteligência infantil.
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Os jogos eletrônicos propiciam diversão sem 
precedentes para as pessoas. Além disso, a in-
dústria dos videogames é uma das maiores do 
mundo, superando a indústria bilionária do ci-
nema em arrecadação, e está em expansão.

Os jogos também estão chegando a patamares 
impossíveis de se pensar a alguns anos atrás, já 
conseguem, além de imitar a realidade, simular 
aspectos mais perfeitos que a própria realida-
de em si, além de prover novas interatividades 
e poder ser usados para diversos meios, e não 
apenas como diversão.

A influência dos jogos eletrônicos na sociedade 
é enorme. Desde crianças e jovens que conse-
guem ganhar raciocínio lógico e aprender con-
ceitos teóricos.

Gamificação é o 
uso de dinâmicas 
de jogos para 
aumentar o 
engajamento 
e despertar a 
curiosidade 
das pessoas, 
estimulando o 
aprendizado e 
motivando ações e 
comportamentos 
em ambientes fora 
do contexto de 
jogos.

Jogos eletrônicos

Benefícios

Os jogadores podem também aprender a cultu-
ra de outros países, como o Japão, mitologias, e 
ter gosto pela leitura, além de criar estratégias 
em tempo real durante o jogo (e muitas delas ele 
tem que fazer rapidamente), criar soluções para 
os problemas e quebra-cabeças, traduzir os diá-
logos (melhorando e treinando outros idiomas, 
como o inglês).

Os jogos educativos estão em alta na sociedade. 
Além de divertir, também podem ajudar na edu-
cação de crianças e, para os desenvolvedores, é 
um nicho de mercado que ainda é pouco explo-
rado. Mas, ainda assim, muitos pedagogos têm 
receio de usar estes tipos de jogos na educação.

Malefícios

Os jogos eletrônicos também têm desvanta-
gens, e muitas delas trazem riscos para a socie-
dade.

O primeiro malefício, e muito comum em qual-
quer tipo de jogo (não só os eletrônicos) é o ví-
cio. Por ser uma atividade prazerosa, os joga-
dores podem viciar rapidamente. Já ocorreram 
mortes de jogadores que jogaram muitas horas, 
com poucas pausas para comer e dormir.

Nolan Bushnell, afirma que “as pessoas não de-
vem exagerar. Acho que duas horas por dia é o 
máximo”.

“Estudos feitos com as modernas 
técnicas de tomografia mostram 
que o videogame ativa e exerci-
ta mais áreas do cérebro do que 
as outras atividades de lazer.”  
(SOUZA, 2006).

Os videogames trazem vários be-
nefícios para as pessoas. Surgi-
ram também estudos em univer-
sidades americanas e japonesas, 
apontando que estes tipos de 
jogos “ajudariam a treinar agili-
dade no raciocínio e nos reflexos” 
(KENSKI, 2000). 
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A pandemia e a novas realidade do ano de 
2020 levaram o projeto com os jogos de 
Educação Financeira a uma nova fase. O 
novo Piquenique Online surgiu com a pro-
posta de respeitar as regras de distancia-
mento e, ao mesmo tempo, proporcionar a 
alunos e professores uma nova ferramenta 
interativa.

Para chegar ao universo digital, respeitando as 
especificações técnicas, o jogo precisou de al-
gumas adaptações, mas manteve o aspecto lú-
dico do jogo físico, sempre estimulando o ato de 
poupar, mas também conseguindo avançar em 
alguns conceitos.

Fácil de jogar em qualquer suporte - seja no 
computador, no tablet ou no celular – o Pique-
nique Online possui uma assistente, chamada 
Aya, que orienta os jogadores ao longo da parti-
da, como uma mediadora.

A plataforma permite que os jogadores mar-
quem partidas com amigos e se conectem a no-
vas pessoas. A mudança ficou por conta do nú-
mero máximo de jogadores, que são 3, diferente 
dos 6 do jogo físico.

Num momento de desafio como esse de distan-
ciamento social, as escolas trabalharam para 
levar as aulas para o ambiente digital, tornando 
possível que professores pudessem seguir com 
as atividades em Educação Financeira e as temá-
ticas transversais dentro do programa curricular, 
abrindo uma nova frente tanto no planejamento 
das aulas quanto no engajamento dos alunos.

Partindo da premissa de que é possível extrair 
grandes aprendizados com esse novo contexto 
que vivemos, a ideia de explorar o tema, tanto 
no ambiente presencial quanto no digital, surge 
como um reforço da proposta com os jogos de 
Educação Financeira.

Piquenique Online: a origem da proposta

Um jogo educativo é composto por estratégias e tecnologias que lhe darão uma forma cur-
ricular mais próxima a de um currículo escolar: os conteúdos trabalhados serão aqueles 
consagrados no ambiente escolar (matemática, física, história, biologia, e outros); as tec-
nologias teórico-metodológicas se pautarão em teorias tradicionais historicamente desen-
volvidas no ambiente escolar ou em teorias construtivistas tão difundidas nos anos 90; as 
respostas corretas, dadas por quem está aprendendo, serão bem avaliadas, mas as respos-
tas incorretas, muitas vezes, não serão sequer problematizadas. (MENDES, 2005).
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O Piquenique na versão online é um comple-
mento da versão impressa do tabuleiro e possui 
o objetivo de proporcionar às crianças e jovens 
o desenvolvimento da criatividade, ajudar a cul-
tivar relacionamentos com amigos e melhorar 
o pensamento estratégico. Nessa versão mais 
interativa, o jogo auxilia a criança a interagir 
com o meio em que estão inseridas lhes propor-
cionando um autoconhecimento de si próprias 
tendo vista que essas descobertas as fascinam, 
pois, um mundo novo é inserido e descoberto.

Para ser usuário desta ferramenta será neces-
sário que o professor e o aluno realizem o seu 
cadastro e criem um login de acesso ao jogo. 
Como jogo interativo, o Piquenique apresen-

ta duas possibilidades: jogar em uma sala que 
proporciona a interação entre três jogadores ou 
“jogar sozinho” – como opção de treinar as ha-
bilidades necessárias para elaborar a melhor 
estratégia e chegar ao final do piquenique reali-
zando a ação de poupar o maior valor de acordo 
com suas tomadas de decisões.

O Piquenique Online é imersivo e exige habili-
dades de estratégia e resolução de tomadas de 
decisões para vencer, exige que os jogadores se 
lembrem e recebam muitas informações. Jogar 
regularmente esse tipo de jogo pode ajudar a 
melhorar a memória de curto e longo prazo das 
crianças e jovens ajudando o cérebro a proces-
sar informações mais rapidamente.

Piquenique Online

Acima, o tabuleiro reproduzindo o mesmo percurso do jogo físico

Abaixo, o jogador também vai virar as cartas amarelas e vermelhas
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Antes de começar a jogar, é necessário realizar um rápido cadastro, com perguntas, 
feitas pela Aya (imagem ao lado), para que cada jogador personalize o seu perfil. Esse 
momento é o que define a construção de um banco de dados, que permite entender 
melhor quem são os jogadores, suas idades, suas origens, seus municípios. O contra-
ponto fica por conta da escolha de avatar, que torna o processo personalizado e lúdico.

Passo a passo

INTERESSANTE

O jogo pode ajudar a criança a 

construir perseverança para atingir 

metas, construir resiliência e melhorar 

suas habilidades de comunicação para 

que saibam respeitar os pontos de 

vista de outras pessoas.

A versão online do Piquenique, pela caracterís-
tica virtual, permite que o jogador participe de 
um variado quiz de perguntas, além de dicas, 
e permite ao professor atuar como agente arti-
culador mediando e acompanhando os alunos/
jogadores através da plataforma do jogo que 
apresenta as estatísticas de desenvolvimento 
dos usuários, incluindo um ranking extra, que 
contabiliza vitórias e derrotas de cada jogador, 
número de jogadas e acertos das perguntas do 
quis, por exemplo.

Assim, esta ferramenta também apresenta a 
possibilidade de realizar a avaliação das práti-
cas e de aprendizagem dos alunos/jogadores 
com opções de complementar o aprendizado 
do aluno e ensiná-lo sobre habilidades como: o 
princípio e importância do poupar, a importân-
cia da tomadas de decisões – escolhas e da eco-
nomia frente aos ganhos e aos gastos.

Acima, as novas cartas amarelas na versão online
Abaixo, a tela inicial para escolher os 4 produtos
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Feito o cadastro, o jogador irá escolher em qual sala virtual irá jogar. Serão sempre seis opções na 
tela, as salas estarão numeradas e cada uma indica um horário de início.

Assim que todos estão na sala, é chegada a hora de escolher os 4 produtos da nossa lista, exatamen-
te como no Piquenique original. Depois é só clicar em ‘avançar’ e ir para o jogo.

Escolhida a sala, os jogadores selecionam os seus produtos e, feito isso, está tudo pronto para o jogo começar

O formato do tabuleiro foi adaptado para atender às exigências técnicas, mas mantém o mesmo con-
ceito do jogo físico. Quando houver a opção de seguir dois caminhos diferentes, aparecerão dois pon-
tos de interrogação nas casas e o jogador tem 10 segundos para decidir. Durante todo o jogo, a Aya 
orienta e dá dicas.

O número de casas é o mesmo da versão física do Piquenique, mas com formato adaptado para a melhor encaixar na tela digital



Fascículo 6 7

Uma das grandes oportunidades pedagógicas 
do novo Piquenique Online é a possibilidade 
de explorar as diversas formas de interação no 
ambiente digital. Além das dicas sobre educa-
ção financeira, de como poupar, etc, foi criada 
a ferramenta do quiz, que aparecerá de forma 
constante durante as partidas. Isso possibilita 
algo que não é possível fazer com o jogo físico: 
a criação de um ranking entre os jogadores ca-
dastrados e que jogam frequentemente.

As perguntas terão 5 níveis de dificuldade. No ní-
vel 1, as questões são mais simples e questiona-
rão sobre fundamentos básicos do jogo e sobre 
educação financeira. Quando o jogador atingir o 

máximo de acertos nesse nível, ele passa para o 
nível seguinte. A partir do nível 2, as questões 
ganham maior complexidade, que aumenta à 
medida que o jogador passa de nível. Os acertos 
se somam ao desempenho nas partidas.

No médio e longo prazo, o ranking trará um per-
fil da curva de aprendizagem dos jogadores, a 
partir de um determinado número de partidas 
jogadas, que servirá tanto para professores 
acompanharem seus alunos quanto para os 
próprios alunos acompanharem sua evolução. 
Os acertos serão somados ao desempenho dos 
jogadores nas partidas e tudo ficará disponível 
online para consulta.

Indo além do poupar

Já a dinâmica das cartas é a mesma do jogo de tabuleiro. Ao jogar o dado virtual, o jogador deve avan-
çar o número de casas correspondente. Quando o peão cair na casa amarela, o jogador terá um ganho 
ou um gasto; e quando cair na casa vermelha, ele deverá tomar uma decisão, escolhendo uma das 
duas opções que a carta apresentar. A diferença é que existe um tempo cronometrado tanto para 
virar a carta quanto para tomar a decisão. Caso o jogador não o faça, será penalizado em A$ 1. Após 
três penalizações seguidas, o jogador será automaticamente excluído do jogo.

O jogo segue até que todos cruzem a linha de chegada. O final é igual ao jogo original: cada um realiza 
a sua compra e é feita a contagem das Américas para conhecermos o vencedor.

• As perguntas terão 5 níveis de 
dificuldade

• No nível 1, as questões são mais 
simples e questionarão sobre 
fundamentos básicos do jogo e 
sobre educação financeira

• Quando o jogador atingir o 
máximo nesse nível, acertando um 
determinado número de respostas, 

ele passa para o nível seguinte

• A partir do nível 2, as questões 
vão ganhando maior complexidade, 
que vai aumentando à medida que o 
jogador for passando de nível

• Os acertos se somarão ao 
desempenho nas partidas, que vão 
compor o ranking, e que estará 
online e acessível a todos

COMO VAI FUNCIONAR O QUIZ
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Após diversos estudos, ficou decidido que o 
jogo online oferece a oportunidade perfeita 
para testar novas cartas e explorar novas abor-
dagens. Todas as novas cartas serão amarelas 
- ou seja, de ganhos ou gastos.

Tarefas domésticas e boa redação darão ao 
jogador A$ 1, enquanto que o planejamen-
to de compras vai render A$ 2, seguindo a 

ideia de sempre premiar as boas práticas, 
o planejamento de longo prazo e o esforço 
pessoal.

Por outro lado, gastos com saúde, desperdício 
de comida e imprevistos serão onerados em A$ 
1 de forma a mostrar que a vida também é fei-
ta de gastos que não estavam nos planos ou de 
atitudes não alinhadas a práticas sustentáveis.

Novas cartas, novas possibilidades

Ao propor um ganho através de tarefas 
domésticas, premia-se o esforço colaborativo

Despesas médicas são imprevistos comuns na 
vida e devemos estar preparados para isso

Esforço pessoal mais uma vez compensado. 
Melhor ainda quando ocorre com a escrita!

Desperdício não é uma prática sustentável e, 
portanto, significa jogar dinheiro fora

Planejar bem os gastos de modo a sempre 
deixar uma reserva é um ótimo negócio!

Imprevistos podem acontecer a qualquer hora 
e em qualquer lugar. É a vida!

Novas cartas de ganhos Novas cartas de gastos
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O fato de existir uma carta de ganho com A$ 2 busca equilibrar a perda com a carta “O aluguel ven-
ceu”, que obriga o jogador a pagar A$ 2. Assim, temos o mesmo número de Américas tanto nos ga-
nhos quanto nos gastos.

A plataforma digital se torna ideal para testar novos atributos entre professores e alunos, proporcio-
nando maior rotatividade de cartas e multiplicidade de opções pedagógicas. Abre também a possibi-
lidade de incluir essas cartas em versões futuras do jogo físico.

Extrato e classificação final

Outra novidade apresentada no Piquenique Online é a classificação final do jogo, de forma que fique 
demonstrado a todos os participantes o quadro geral da partida (imagem acima). Dessa forma é possí-
vel fazer uma avaliação mais completa do jogo, com seus ganhos e gastos e suas tomadas de decisão.

Cada jogador consegue visualizar o seu extrato e acompanhar a apuração final das Américas gastas e 
ganhas durante a partida, bem como o pagamento dos quatro produtos de sua lista inicial (veja abaixo).

Outro conceito novo é que se o participante não tiver dinheiro suficiente para efetuar a compra da 
lista planejada, conseguirá adquirir apenas parte dos produtos e será informado do saldo remanes-
cente e da quantia que faltou para cumprir seu objetivo.

Esses recursos seguem a premissa da versão física do Piquenique, de simular uma situação real den-
tro do contexto do jogo, com grande potencial para debates pedagógicos e interdisciplinares.
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Os Temas Contemporâneos contribuem fortemente para a formação integral do aluno, desde que 
trabalhados com uma abordagem não disciplinar, não limitada e nem superficial. 

Assim, somos levados a crer que a BNCC prevê uma educação que não se resume à transmissão de co-
nhecimentos disciplinares por meio dos componentes curriculares, mas também se preocupa como 
uma educação que prepara o estudante para conhecer o mundo, para relacionar-se com o mundo e 
com a sociedade de maneira plena, ética, autêntica e satisfatória. Logo, uma formação integral.

Piquenique Online 
observações específicas

• partidas apenas para 2 ou 3 jogadores;

• não existe escolha de cor de peão (automático 
pela ordem de entrada na partida)

• tabela de preços igual ao físico

• não lidamos exatamente com moedas, mas 
sim com movimentação de saldo (mais próximo 
da realidade adulta)

• tempo limite para jogar o dado de 10 seg 
(considerando 1 falta se não jogar)

• mesmo que o jogador não jogue, o sistema 
realizará a jogada automáticamente

• tempo limite para decisão de destino (bifur-
cações) é igual: 10 seg, considerando 1 falta se 
não escolher

• tempo limite para virada das cartas é de 6 
seg, considerando 1 falta se não virar e tam-
bém havendo uma penalização de A$1 nesse 
caso.

• acumulando 3 faltas CONSECUTIVAS, o joga-
dor é excluído do jogo

• qualquer ação do jogador no jogo “zera” as 
faltas existentes, reiniciando a contagem

• novas cartas amarelas, (faltando 2 do físico)

• cartas vermelhas (faltando 2 do físico)

• desafio de conhecimento valendo A$2 por 
resposta certa

• apuração passo a passo (utilização de bônus, 
compras finais, etc)

• extrato de movimentação a cada passo da 
apuração

No online as fases são:

– cadastro base (login);

– cadastro complementar (dados 
cadastrais e avatar);

– vídeo tutorial

– dica inicial da nossa assistente vir-
tual Aya (despertando reflexão para 
o desafio de conhecimento);

– escolha da partida (permite combi-
nar de jogar junto com amigos)

– definição da lista inicial de produtos

– desafio de conhecimento (Quiz)

– apuração (compras finais)

– classificação (resultado da partida)

– ranking (posição do jogador em 
relação aos demais)

Critérios de desempate ao final 
da partida:

1) Saldo final

2) Total gasto com itens da lista inicial

3) Ordem de chegada ao parque

Ranking, baseado no acúmulo de:

1) A$ referentes a saldos positivos 
em partidas

2) A$ referentes a respostas corre-
tas nos desafios de conhecimento
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Você já ouviu falar em gamificação?Achamos 
interessante trazer esse tópico tendo em vista 
que, atualmente, os jogos digitais estão, cada 
vez mais, a exemplo do próprio Piquenique On-
line, inseridos no cotidiano das pessoas e nas 
mais diferentes esferas da sociedade. São vá-
rios os setores que estão incluindo os games em 
sua rotina. E nas escolas não poderia ser dife-
rente! Mas como será que funciona a gamifica-
ção na educação? 

Vamos começar entendendo um pouco sobre o 
termo. A palavra se origina do termo em inglês, 
gamification, que, segundo Luciane Maria Fadel 
e Vania Ribas Ulbricht (2014), significa:

As estratégias dos jogos como recurso de aprendizagem

“... a aplicação de elementos de jogos em atividades de não jogos. Assim, embora 
a palavra tenha sido utilizada pela primeira vez em 2010, a gamificação tem sido 
aplicada há muito tempo. Na educação, por exemplo, a criança podia ter seu tra-
balho reconhecido com estrelinhas (recompensa) ou as palavras iam se tornando 
cada vez mais difíceis de serem soletradas no ditado da professora.”

Ou seja, a gamificação é baseada na utilização de elementos de jogos digitais (avatares, desafios, 
rankings, prêmios etc.) em contextos diferentes da sua proposta original.  Essa prática ainda conta 
com a presença constante das características inerentes ao jogo como a competição, os feedbacks 
instantâneos, a evolução e a recompensa (premiação).

O fenômeno é internacional e ocorre simultaneamente à adoção do conceito de desenvolvimento de 
competências como fundamento pedagógico nos sistemas de ensino de dezenas de países. Especifi-
camente, no caso da educação brasileira, a crescente adesão à gamificação coincide com a introdução 
da nova Base Nacional Comum Curricular, a BNCC.

 Ambos os movimentos buscam encontrar novas formas de superar os métodos tradicionais de en-
sino, assim como outras maneiras para engajar e motivar os alunos da nova geração nas atividades 
educacionais. Embora a BNCC configure o desdobramento também de marcos legais, sua consolida-
ção aparece no contexto da revolução digital e do advento de novas tecnologias, com suas implica-
ções em todos os aspectos da sociedade: economia, mercado de trabalho, produção de conhecimen-
to, cultura e educação.

Nesse sentido, qualquer rumo dado aos sistemas de ensino obriga as escolas a dialogar com a reali-
dade atual. E nada mais presente do que a ideia de que os games podem se prestar a outras funções 
além do entretenimento. O uso de games ou de atividades gamificadas favorece o engajamento dos 
jovens em atividades escolares tidas por eles como enfadonhas.
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Giselle Santos, consultora de Inovação do Edify e do Google Innovator, afirma que: “A gamificação, 
além de promover uma aprendizagem proativa e investigativa, nos ajuda a definir metas que irão 
orientar o aluno em seu caminho para autoconhecimento, autonomia, cooperação, comunicação e 
outras competências gerais que aparecem na Base, como pensamento científico, crítico e criativo; 
repertório cultural; cultura digital; empatia; e responsabilidade e cidadania”. 

Ela enfatiza que é preciso diferenciar jogos e gamificação: “É muito comum confundir a gamificação 
com uma didática baseada em jogos. Ambas trazem benefícios para o desenvolvimento de compe-
tências comportamentais e intelectuais. Mas enquanto os jogos têm como objetivo a vitória, a gami-
ficação utiliza a mesma mecânica e estética dos games para alcançar metas e objetivos reais”.

Portanto, aplicar elementos e mecânicas de design de jogos em outros contextos que não só recrea-
tivos é o que define a gamificação.

Uma boa estratégia pedagógi-
ca não parte necessariamente 
de jogos, mas dos chamados 
“drives”, que são os norteado-
res do desafio proposto ao alu-
no. O educador deve se apro-
priar da linguagem existente 
nos games e aplicá-la no con-
texto da vida real, no ensino – 
de maneira a abrir a possibili-
dade de construção de designs 
de jogos (cenários). O ideal é a 
combinação dos ambientes on-
line e offline.

Algumas ideias: permitir que 
os alunos assumam avatares, 
identidades e comportamen-
tos de exploradores, matemá-
ticos, historiadores, escritores 
e biólogos e usem os recursos 
dos respectivos perfis em de-
terminada dinâmica ou as-
sumam perfis de diferentes 
personagens de um mesmo 
evento histórico, por exemplo, 
possibilitando o entendimen-
to do ponto de vista de cada 
um ao resolver possíveis con-
flitos são contextos em que a 
escola promove a gamificação 
do ensino.  
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Giselle Santos afirma ainda que “a aprendiza-
gem duradoura acontece quando as pessoas 
estão diretamente envolvidas em experiências 
que impactam, ou complementam, a maneira 
como pensam e se comportam” e detalha: “a 
construção e a criação desses cenários, forma-
dos por desafios e solução de problemas, den-
tro de regras estabelecidas para avançar a uma 
próxima fase, perder ou ganhar vidas, além dos 
caminhos propostos, as escolhas e consequên-
cias, formam o design do game, que aplicados 
a uma situação real, promovem a gamificação 
desse conteúdo didático”.

Por ser um processo de construção criativo, que 
atende a qualquer faixa etária e por não ter uma 
natureza exclusivamente digital, apesar de dia-
logar com os games eletrônicos, a gamificação 
pode ser utilizada por professores de diferentes 
lugares e realidades socioeconômicas do país. 

Que tal inovar e começar a pensar a educação 
envolta em cenários que permitam os alunos 
completar missões que incluam, quem sabe, 
ações de sustentabilidade, leitura, cidadania e 
transformação da escola e seu entorno? 

Esse é um desafio proposto pelo IBS, que acre-
dita que a educação pode e dever ser transfor-
madora!

Sendo assim, apresentamos algumas dicas de 
como gamificar sua aula:

Não há mais justificativas para que o ensino 
mantenha um ambiente educativo retrógrado, 
cujo objetivo seja apenas classificar os alunos 
segundo provas e notas. Por isso, a gamifica-
ção desponta na educação como uma estraté-
gia fundamental para valorizar as habilidades 
individuais e mais uma forma de permitir que 
os alunos explorem seu melhor no processo de 
ensino-aprendizagem.

Transforme o conteúdo em uma 
narrativa, uma história;

Divida o conteúdo a ser estudado em 
fases a serem alcançadas;

Crie cenários com diferentes desafios 
a serem alcançados e escolhas a 
serem feitas;

O objetivo é que o aluno retenha, 
durante o caminho percorrido, o 
conteúdo que deve ser ensinado, de 
modo que as tarefas estejam ligadas 
à resolução de problemas afeitos à 
disciplina;

Ao aluno deve ser permitido assumir 
um personagem e escolher o papel que 
vai desempenhar no jogo de acordo 
com seu perfil (competidor, socializador, 
conquistador ou explorador);

Os avanços garantem pontos, mais 
vidas e acesso à próxima fase. 
Inversamente, os insucessos retiram 
as vidas e os pontos conquistados.
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Não podemos negar que a pandemia da Covid-19, 
ao mesmo tempo que nos apresentou dificulda-
des, nos trouxe também muitos ensinamentos e 
a necessidade de nos reinventarmos em muitas 
questões. 

O Instituto Brasil Solidário sempre trabalhou à 
frente de seu tempo, sempre acreditou e fez uso 
da tecnologia como uma forte aliada no processo 
de ensino e aprendizagem, e levou essa crença e 
prática consigo para cada escola e município do 
Brasil por onde já passou. 

Além disso, o humano é a maior aposta do IBS. A 
formação de sujeitos críticos, autônomos, cons-
cientes de seus atos e responsáveis pela cons-
trução de uma sociedade mais justa e igualitária 
é a nossa busca constante. Cabe perguntar: Onde 
a Educação Financeira entra nessa proposta?

Ela faz sentido quando contribui para tornar os 

sujeitos capazes de pensar e agir por si mesmos, 
medindo as consequências dos seus atos na so-
ciedade e no ambiente. Um tabuleiro físico que 
se tornou virtual, possibilidades que se amplia-
ram e elevaram o nível de pensamento e refle-
xão acerca do presente que se vive e do futuro 
que se almeja. 

Planejar um piquenique e vivenciar todas as 
etapas que o antecipam é entender que na vida 
precisamos nos planejar e que o fazemos hoje é o 
que ditará o que e como viveremos mais na fren-
te. É muito além de jogar... 

Ainda temos um último fascículo, com mais 
ideias e sugestões de alinhamento pedagógico 
fazendo uso dos jogos Piquenique e Bons ne-
gócios, dicas que serão ampliadas na prática de 
cada um de vocês, afinal...juntos construímos! 

Instituto Brasil Solidário

Para finalizar
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