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Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros.
Benjamin Franklin

EAD - Formação Continuada IBS

Educação Financeira

- Fascículo 7 -

Bons Negócios: o conceito de investir

Bons Negócios: regras e objetivos

Jogos de cartas: origens e aplicação

Temas Contemporâneos Transversais

Trabalhando a transdisciplinaridade

e muito mais!
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Os jogos de cartas são propostas de entreteni-
mento que se utilizam do objeto - cartas. Sua 
origem é incerta, alguns pesquisadores apon-
tam que eles tenham surgido na China, por con-
ta da invenção do papel, enquanto outros apon-
tam uma origem árabe.

Um pouco de história

Segundo pesquisadores, os ciganos indianos 
seriam os responsáveis por levar o jogo de car-
tas para a Europa, no século XIII, entrando pela 
Itália, e daí se difundindo pelo resto da Europa 
e do mundo. 

Na Suécia, em 1377, um monge descreveu em 
detalhes um baralho, que continha cinquenta e 
duas cartas, divididas em quatro naipes, sendo 
cada naipe composto por dez numerais e três 
cartas da realeza (um rei e dois generais). Tais 
cartas estavam relacionadas a reis e/ou pes-
soas da história e lendas, como por exemplo, o 
rei de ouros seria Julio César, o rei de paus seria 
Alexandre, o Grande, a rainha de espadas seria 
Pallas Atenas, o valete de ouro seria Heitor e o 
valete de paus, Lancelote. 

As primeiras cartas foram produzidas à mão, 
o que as tornava extremamente caras, porém, 
com a invenção da xilogravura, os europeus co-
meçaram a sua produção em massa. Em 1480, 
os franceses desenvolveram o design das car-
tas que usamos até hoje. 

Samuel Hart inventou o curinga em 1860, che-
gando à Europa em 1880 junto com o jogo Poker. 
O design com cantos redondos surgiu em 1875, 
embora existam relatos de cartas ovais terem 
sido usadas antes do século XIX. 

O jogo de cartas na escola

 

Através do jogo a criança aprende principal-
mente sobre o mundo social em que vive por 
meio das relações que experencia com outros 
colegas, às vezes ela ganha, às vezes ela perde, 
e isso faz com que ela exercite a sua capacidade 
de entender as mudanças sociais constantes. 

Durante os jogos e a partir deles é possível repen-
sar ideias e atitudes, propiciando o desenvolvi-
mento da autoconfiança, autonomia e iniciativa.

Cartas que apresentam produtos a serem comprados 
e vendidos é a proposta do Bons Negócios

Jogo de carta

“Ao contrário do que pensam al-
guns, e embora existam jogadores 
profissionais, os jogos de cartas 
não estão necessariamente liga-
dos a fins lucrativos. Na verdade, 
eles são tão educativos e diverti-
dos quanto os melhores jogos de 
tabuleiro. Alguns deles mais sim-
ples constituem a melhor forma de 
apresentar o maravilhoso mundo 
dos jogos às crianças.”

(FARIA, 1978).
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Conhecendo um jogo de cartas famoso: UNO

O jogo UNO possui mais de 150 milhões de unidades vendidas em mais de 80 países em todo o mun-
do e pode ser jogado por crianças, jovens e adultos. 

O UNO foi criado em 1971 por Merle Robbins, nos Estados Unidos, após uma discussão entre ele e 
seu filho por causa das regras do jogo de cartas Oito Maluco, que tem regras semelhantes às do UNO.

Após um investimento de oito mil dólares, na época, os primeiros cinco mil baralhos foram feitos em 
casa pela família Robbins e pouco depois Merle Robbins vendia o jogo aos seus clientes, na barbearia. 
O sucesso foi tal que em 1992, a marca de brinquedos norte-americana Mattel adquiriu o jogo, pas-
sando a vender o UNO em todo o mundo.

O jogo do UNO pode ser jogado por qualquer pessoa com 7 ou mais anos, embora haja versões do jogo 
para crianças menores. O jogo pode juntar um grupo de duas a dez pessoas e é composto por 108 
cartas:

O objetivo do UNO é ser o primeiro jogador a ficar sem cartas na mão. Para o efeito terá de jogar uma 
carta de cada vez, que corresponda ao número ou cor da carta jogada anteriormente. Quando tiver 
apenas uma carta na mão, deverá gritar “UNO”. O jogo termina quando os jogadores ficarem sem 
cartas na mão.

UNO vem da palavra em espanhol (ou italiano) para UM.

• 19 cartas azuis - de 0 a 9;

• 19 cartas verdes - de 0 a 9;

• 19 cartas vermelhas - de 0 a 9;

• 19 cartas amarelas - de 0 a 9;

• 8 cartas “Comprar duas 
cartas” - duas de cada cor 
em vermelho, amarelo, azul e verde;

• 8 cartas “pular” - duas de cada cor 
em vermelho, amarelo, azul e verde;

• 8 cartas “Inverter” - duas de cada 
cor em vermelho, amarelo, azul e 
verde;

• 4 cartas “Coringa”;

• 4 cartas “Coringa, compra quatro 
cartas”.

Reprodução
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OBJETIVO

Vender bem os produtos que comprou e ser o partici-
pante com mais dinheiro ao final do jogo

COMPONENTES

• 24 cartas-produto (numeradas de 1 a 24)

• 108 cartas-nota, sendo 60 de A$ 1; 36 de A$ 5; e 
12 de A$ 10

• 24 cartas-cheque nos valores de A$ 5 a A$ 120

• 23 cartas-desafio

• tabela de anotações

Jogos de Educação Financeira IBS: Bons Negócios

Bons Negócios é um 
jogo de cartas que 
trabalha o conceito 
de investir, instigar a 
negociação e exercitar, 
de forma lúdica, 
as habilidades de 
empreender e investir.

Público-alvo:
a partir dos 10 anos

No de jogadores:
de 3 a 6 pessoas

Bons Negócios é um jogo de cartas que oferece oportunidades de instigar a negociação e exercitar, 
de forma lúdica, as habilidades de empreender e investir. Trabalha também estratégia, planeja-
mento, tomada de decisão, adiamento de gratificações, boa utilização dos recursos financeiros e 
observação.

Imagine que você quer ser um empreendedor e planeja abrir um negócio. 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.
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As 24 cartas-cheque vão de 5 
em 5, começando no valor de 
A$ 5 e terminando em A$ 120

Acima, o bloco onde os jogadores anotam suas compras e vendas

As anotações permitem exercitar o controle de gastos e ganhos, bem como 
calcular lucros e prejuízos.

Ao final, todos devem calcular a soma de suas cartas-cheque ganhas na 
fase 2 do jogo, mais as Américas que sobraram da fase 1 (se houver).

Já na fase 3 o jogador deve fazer as adições ou subtrações em cima do valor 
total, de acordo com a carta-desafio que ele tirou.

O jogo propicia a professores trabalhar diversos cálculos matemáticos.

Acima, as cartas-produto, que vão de 1 a 24, numa escala de valor que não representam o número de Américas

Abaixo, as cartas-desafio, que representam a terceira e última fase do jogo e trabalham conceitos de educação fiscal
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PREPARAÇÃO

• Separe as cartas por tipo (produtos, notas e 
cheques) e embaralhe cada um dos montes;

• Escolha um jogador para ser o banqueiro, que 
cuidará da distribuição do dinheiro e dos paga-
mentos feitos pelos jogadores durante a parti-
da, além da organização das cartas;

• Coloque as cartas-cheque e cartas desafio de 
lado, pois serão usadas somente na segunda e 
terceira fase do jogo, respectivamente;

• Posicione as cartas-produto com a face para 
baixo, formando um monte;

• Cada participante começa com A$ 60 (sessen-
ta américas), com notas assim distribuídas:

MODO DE JOGAR

1ª fase - Compra dos produtos

1) Abra sobre a mesa as cartas-produto em nú-
mero igual ao de jogadores (cartas com a face 
voltada para cima). Por exemplo, se são 6 par-
ticipantes, posicione 6 cartas-produto; se são 4 
quatro, posicione 4 cartas. Organize-as na mesa 
pelo número de referência (crescente) para faci-
litar a visualização dos jogadores.

Regras do Jogo - Agora vamos jogar!

Valor das notas

10 notas

6 notas

2 notas

AS 1

A$ 5

A$ 10

Quantidade

IMPORTANTE

Em caso de se ter 5 jogadores, a orien-
tação é que tiremos 4 cartas-produto e 
4 cartas-cheque do jogo, para que fique 
um número de cartas múltiplo de 5 (no 
caso, 20 cartas de cada). Devem sair do 
jogo as 4 cartas-produto menos valio-
sas e as 4 cartas-cheque mais baixas.

2) Na primeira rodada, o primeiro jogador dá 
um lance colocando a carta-nota sobre a mesa 
(para resultados equilibrados, deve-se alternar, 
em sentido horário, o primeiro jogador da roda-
da seguinte a dar o lance).

3) O próximo tem de decidir se dará um lance maior 
do que o do jogador anterior, ou o lance mínimo de 
A$1 (o lance nunca pode ser igual ao anterior);

4) As rodadas continuam e os jogadores podem 
cobrir o lance do colega ou passar a vez;

5) Quando todos estiverem satisfeitos com seus 
lances, o jogador que deu o maior lance fica com 
a carta-produto mais valiosa (pelo número indi-
cado na carta), aquele que deu o segundo maior 
lance com a segunda carta-produto mais valio-
sa e assim por diante;

6) Vira-se um novo conjunto de cartas-produto, e 
inicia-se um novo leilão, sempre no sentido horário;

A compra dos produtos continua até que eles 
acabem (com 6 jogadores, serão 4 rodadas de 
compras, por exemplo). Se o dinheiro de al-
gum jogador terminar antes da fase de vendas 
das cartas-produto, retira-se aleatoriamente a 
quantidade de cartas correspondente ao núme-
ro de jogadores sem dinheiro e coloca-se sobre 
a mesa apenas a quantidade de cartas-produto 
correspondente ao número de jogadores com 
dinheiro (as cartas retiradas saem do jogo). Pro-
cede-se dessa maneira até que todas as cartas-
-produto tenham sido distribuídas ou até que 
todos os jogadores estejam sem dinheiro.
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2ª fase – Venda dos produtos

• Coloque no centro da mesa uma quantidade 
de cartas-cheque (com os valores em aberto) 
equivalente ao número de jogadores. Cada jo-
gador seleciona uma de suas cartas-produto 
para vender estrategicamente, e a coloca à sua 
frente com a face voltada para baixo (somente o 
próprio jogador sabe a carta que quer negociar).

• Todos escolhem sua carta de venda (sem sa-
ber a carta previamente escolhida do outro), e 
abrem suas cartas-produto ao mesmo tempo.

• O jogador que tiver o produto de maior valor 
de referência recebe a carta-cheque mais valio-
sa, o jogador que tiver o produto com o segun-
do maior valor recebe a segunda carta-cheque 
mais valiosa e assim por diante;

• A fase de vendas termina quando todas as 
cartas-cheque acabarem e os jogadores fizerem 
a soma de suas cartas cheques com as Améri-
cas que tiverem sobrado (se sobrarem) da fase 
de compras. Ganha quem tiver a maior soma.

3ª fase – Cartas Desafio

• Sortear aleatoriamente 1 carta-desafio para 
cada jogador.

• Em sequência, cada jogador lê sua carta em 
voz alta ao grupo, e segue a orientação conti-
da na carta.

• Ao final de todas as instruções (somando 
ou subtraindo de acordo com a leitura da car-
ta), cada jogador tem o resultado final do seu 
jogo, quando será conhecido o vencedor!

• Aqui, o jogador poderá ganhar ou perder 
Américas, dependendo do teor da carta sur-
presa;

• Em alguns casos, atenção, pois será pedido 
cálculo sobre percentual (calculado a partir 
do resultado alcançado na fase anterior).

• As cartas-desafio trazem conceitos de edu-
cação fiscal, em que o professor/mediador 
pode fazer trabalhos diversos sobre conteú-
dos e temáticas contextualizadas!

Com os produtos na mão, começa a fase da venda em troca de cartas-cheque

FINAL DO JOGO

A partida termina quando todos tiverem vendido seus produtos, o que acontece na 2° fase, mas pode 
prosseguir na 3° fase até quando os jogadores desejarem continuar jogando.  Após efetuar os cálcu-
los na tabela de anotações, aquele que obtiver mais dinheiro vence. Para verificar isso, todos devem 
somar o valor de suas cartas-nota, e seguir as instruções das cartas-desafio, quando utilizadas. Se 
necessário, podem recorrer às calculadoras.
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Os temas não disciplinares foram assegurados efetivamente na BNCC em meados de 2015, ano em 
que foi disponibilizada a primeira versão para consulta, sendo indicado que os temas fossem aborda-
dos de forma transversal e integradora na concepção dos novos currículos. Na versão final da Base, 
esses mesmos temas permaneceram, não sofrendo alterações:

Temas Contemporâneos Transversais

“... cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como às escolas, em suas respecti-
vas esferas de autonomia e competência, incorporar aos currículos e às propostas 
pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida humana 
[...] preferencialmente de forma transversal e integradora.”

(BRASIL, 2018, p. 19).

Uma nova nomenclatura foi dada aos temas de caráter transversal, eles passaram a se chamar con-
temporâneos, sem deixar de ser transversais, pois eles se referem a assuntos que atravessam as ex-
periências dos alunos em seus contextos e contemplam aspectos que contribuem para uma forma-
ção cidadã, política, social e ética. Essa mudança deixa claro que esses temas são de questões atuais 
e que devem efetivamente compor e completar todos os componentes do currículo da Educação Bá-
sica, por meio de uma abordagem que integre e que agregue, não sendo exclusivos a nenhuma área 
do conhecimento, mas sim de todas, integrando-as e mostrando que elas têm pontos em comum:

Contudo, manteve-se a orientação de que os sistemas de ensino trabalhem esses 
temas de forma transversais, integradoras e interdisciplinares. (BRASIL, 2018).
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Dentre esses temas, destacam-se: direitos da criança e do adolescente; educação para o 
trânsito; educação ambiental; educação alimentar e nutricional; processo de envelheci-
mento, respeito e valorização do idoso; educação em direitos humanos; educação das rela-
ções étnico-raciais e ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena; saú-
de; vida familiar e social; educação para o consumo; educação financeira; educação fiscal; 
trabalho; ciência e tecnologia; e diversidade cultural. (BRASIL, 2018).

Todas as oito áreas temáticas do IBS estão integradas aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

A BNCC menciona esses temas como conteúdos essenciais para a educação básica e como 
habilidades obrigatórias de todos os componentes curriculares, sendo uma referência na-
cional para a elaboração ou adequação dos currículos e propostas pedagógicas. Além dis-
so, são considerados como um conjunto de aprendizagens essenciais e indispensáveis a 
que todos os estudantes, crianças, jovens e adultos têm direito. (BRASIL, 2017).
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Já falamos aqui que os temas contemporâneos 
não pertencem a nenhuma disciplina/compo-
nente curricular com exclusividade, mas que 
atravessam todos elas e, por essa característi-
ca, receberam o nome de Transversais.

As orientações e determinações sobre a imple-
mentação prática dos temas contemporâneos 
não ficou explícita claramente na BNCC, porém, 
não podemos negar que a consolidação desses 
temas em um único normativo foi um avanço 
para a educação e que, a partir daí, é possível 
enxergarmos as possibilidades que a transdis-
ciplinaridade pode ter em relação ao tratamen-
to deles. 

Ao incorporar os temas contemporâneos, a 
BNCC dispensa a  eles o mesmo tratamento 
dado aos conteúdos científicos e curriculares, o 
que permite que os pressupostos transdiscipli-
nares adentrem o espaço escolar, fazendo com 
que a escola também seja responsável pelo tra-
balho com assuntos que afetam diretamente a 
vida dos alunos, demandando uma articulação 
entre os conteúdos disciplinares, ao mesmo 
tempo que exige uma integração, uma interco-

nexão entre os diversos elementos envolvidos: 
alunos, professores, contexto, conteúdos, sabe-
res, objetos e outros. 

Para Batalloso e Moraes (2015) essa exigência re-
presenta um salto maior em relação ao atual pro-
cesso de construção do conhecimento, uma vez 
que a transdisciplinaridade não apenas combina 
conteúdos disciplinares e integra as diferentes 
informações procedentes de cada uma das disci-
plinas, mas ela reencontra e dá sentido ao sujeito 
que está além das disciplinas, explorando os dife-
rentes níveis dos objetos de conhecimento, abrin-
do o campo do conhecimento não apenas aos sa-
beres disciplinares, mas também às histórias de 
vida, aos saberes não acadêmicos e às tradições.

Os temas contemporâneos receberam o espaço compatível com a sua relevância a partir da BNCC, 
uma vez que aponta que todos os alunos têm o direito a uma formação que lhes possibilite interagir 
de forma ativa com a vida social e com o mundo do qual fazem parte. A inclusão da obrigatoriedade 
destes assuntos contribui para instrumentalizar os alunos para uma maior compreensão da socie-
dade em que vivem, além de garantir que os conteúdos científicos (essenciais) se integrem aos con-
teúdos sociais, políticos e contemporâneos (também essenciais).

Temas contemporâneos na BNCC

Assim, os Temas Transversais são 
aqueles de interesse social e global 
(como ética, meio ambiente, saúde, 
entre outros) que devem permear, 
“atravessar” o conteúdo de todas 
as disciplinas, como se delas fizes-
sem parte (BRASIL, 1997).
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Assim, a transdisciplinaridade, nutrida pela 
complexidade, efetiva-se como uma possibili-
dade compatível com a natureza complexa dos 
Temas Contemporâneos. 

Tais temas também necessitam de uma pos-
tura mais ética e uma abertura para as outras 
dimensões dos seres humanos que nem sempre 
são abarcadas nos conteúdos disciplinares e 
nas salas de aula pelos professores. Assim, eles 
podem ser considerados de natureza transdis-
ciplinar, o que, por sua vez, demanda resolu-
ções correspondentes as suas complexidades. 

Para melhor visualizar o que foi dito, basta pen-
sar nos Temas Contemporâneos “Educação para 
o Consumo” e “Educação em Direitos Humanos” 
por exemplo, chega-se à conclusão que é inviá-
vel trabalhá-los apenas sob uma ótica, pois se 
assim for feito, os problemas levantados por 
eles seriam trabalhados e resolvidos de forma 
superficial, sem a profundidade que eles exi-
gem. Moraes (2010) ressalta: existe uma inter-
dependência ecossistêmica entre ser humano, 
ambiente e pensamento, entre o homem e seus 
processos de desenvolvimento, entre sujeito e 
contexto, entre professor e o estudante, entre 
sujeito e objeto, entre o ser, o conhecer, o fazer 
e o viver/conviver. 

Não há como trazer essas temáticas para o cur-
rículo e para a prática educacional sem conside-
rar a complexidade do ser humano, do aluno, do 
professor, do contexto (social, cultural, familiar, 
profissional, econômico) que esses sujeitos es-
tão imersos. Bem como não é possível restrin-
gir esse assunto a um ou alguns componentes 
curriculares, afinal, eles são intrínsecos ao ser 
humano.

Logo, esse tema exige uma pos-
tura transdisciplinar, pois os pen-
samentos disciplinares e pluridis-
ciplinares não dão mais conta de 
resolver os problemas de natureza 
complexa. Dessa forma, aclama-
-se por um pensar mais elaborado, 
mais profundo, de natureza inter-
disciplinar ou transdisciplinar, de 
novos modos de conhecer a reali-
dade, para dar conta dos desafios 
que são impostos para a humani-
dade e para o sujeito que nela ha-
bita. (MORAES, 2010).

Formação com secretários, técnicos e 
professores de diversos municípios - 
Expansão dos jogos, Sobral-CE, 2019
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Avaliando agora o tema “Educação para o Consu-
mo”, conclui-se que é uma temática que pode as-
sumir diversas posições e opiniões de acordo com 
o contexto em que é trabalhada. Pode-se olhar 
o lado econômico e o ambiental, por exemplo, e 
nesses casos, os impactos do consumo tendem a 
assumir uma posição dual tanto positiva para o 
mercado quanto negativa para o meio ambiente, 
e não necessariamente excludentes entre si. 

Esta postura diante do conhecimento represen-
ta a busca pelo conhecimento transdisciplinar, 
aquele que jamais aprisiona um objeto e jamais 
o condiciona a uma única explicação da realida-
de a um único discurso ou nível de realidade. 

Os Temas Contemporâneos, podem estar pre-
sentes dentro, além e através dos componentes 
curriculares. Eles podem interligar os compo-
nentes e todos os demais elementos da escola 
(disciplinas, conteúdos, professores, alunos, 
pais, comunidade...), portanto, abrem espaço 
para a transdisciplinaridade e não concordam 
com o pensamento único, com práticas peda-
gógicas instrucionistas e com pensamentos de-
sintegradores e desarticulados. 

O tratamento transdisciplinar dispensado aos 
Temas Contemporâneos também pode contri-
buir com a formação integral do aluno, clara-
mente preconizada pela BNCC:

A BNCC afirma, de maneira explícita, o seu compro-
misso com a educação integral. Reconhece, assim, que 
a Educação Básica deve visar à formação e ao desen-
volvimento humano global, o que implica compreen-
der a complexidade e a não linearidade desse desen-
volvimento, rompendo com visões reducionistas que 
privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou a 
dimensão afetiva. Significa, ainda, assumir uma visão 
plural, singular e integral da criança, do adolescente, 
do jovem e do adulto – considerando-os como sujeitos 
de aprendizagem – e promover uma educação voltada 
ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvi-
mento pleno, nas suas singularidades e diversidades. 
Além disso, a escola, como espaço de aprendizagem e 
de democracia inclusiva, deve se fortalecer na práti-
ca coercitiva de não discriminação, não preconceito e 
respeito às diferenças e diversidades. (BRASIL, 2018).

O mesmo raciocínio pode ser aplicado para os demais Temas Contemporâneos que 
são assuntos que “afetam a vida humana em escala local, regional e global [...] 
contemplados em habilidades dos componentes curriculares, cabendo aos siste-
mas de ensino e escolas, de acordo com suas especificidades, tratá-los de forma 
contextualizada” (BRASIL, 2018a, p. 19-20).
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Pensando no trabalho com os temas contemporâneos transversais, elencamos algumas propostas 
para o desenvolvimento de atividades relacionadas às cartas-desafio do jogo Bons Negócios. Tais 
cartas representam situações sobre ganhos ou perdas relacionadas a questões fiscais, ambientais, 
sociais, legais, entre outras presentes como temas contemporâneos na BNCC, e que refletem alguns 
dos desafios vividos pelos estudantes e a comunidade escolar, servindo como oportunidade pedagó-
gica para discutir sobre assuntos do currículo escolar de Ensino Fundamental e Médio.

Trabalhando a transdisciplinaridade

Temas 
contemporâneos 
transversais da 

BNCC

MEIO AMBIENTE
Educação Ambiental

Educação para o 
consumo

CIDADANIA E CIVISMO
Vida familiar e social

Educação para o trânsito
Educação em Direitos Humanos

Direitos da criança e do adolescente
Processo de envelhecimento, 

respeito e valorização do idoso

ECONOMIA
Trabalho

Educação financeira
Educação fiscal

SAÚDE
Saúde

Educação 
alimentar e 
nutricional

CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA

Ciência e 
tecnologia

MULTICULTURALISMO
Diversidade cultural

Educação para 
a valorização do 

multiculturalismo nas 
matrizes históricas e 
culturais brasileiras

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.
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Perguntas ou atividades propostas:

• Qual é a importância de fazer um orçamento 
para gerenciar as contas de uma casa ou de uma 
empresa? 

• Pesquise na internet, ferramentas para ges-
tão de orçamento, como planilhas e aplicativos;

• Pesquise, no Código de defesa do consumidor, as 
cláusulas que tratam de deveres do consumidor;

• O que acontece com um empreendedor quando 
deixa de pagar o aluguel? E a internet? E o telefone? 

• Qual é o significado de juros, inadimplência? 
Quando se diz que alguém está com o “nome sujo”? 

• Calcule o percentual gasto com aluguel, inter-
net e telefone em relação aos gastos totais de 
uma residência ou comércio de sua vizinhança. 

• O que significa INVESTIR?

• Pesquisar sobre tipos de investimentos.

• Pesquisar sobre perfis e comportamentos de 
investidores.

• Qual a relação entre INVESTIR e EMPREENDER?

• O que significa planejar?

• Qual a contribuição do planejamento para a 
pessoa física? E para as empresas?

• O que é um empréstimo bancário?

• Para que serve um empréstimo?

• Quais são os tipos de empréstimos?

• Como é feito um empréstimo?

• Pesquisar sobre a diferença entre empréstimo 
e financiamento.

• O que é taxa de juros? Como funciona e para 
que serve?

• O que é rentabilidade?

• O que é liquidez de investimento?

• O que é Selic e CDI? Como se relacionam?

Conteúdos relacionados:

• Língua 
Portuguesa

• Matemática

• História

• Geografia

Educação Financeira
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Perguntas ou atividades propostas:

• O que significa registrar a carteira de trabalho de um 
funcionário?

• Pesquisar sobre os benefícios que o registro da carteira 
de trabalho pode trazer aos funcionários das empresas.

• A quais riscos a empresa que não registra seus funcio-
nários pode estar exposta? – Ex: ser acionada legalmente 
e ter que pagar multa, ser denunciada por trabalho aná-
logo ao escravo, ter sua empresa fechada.

• Qual importância das regras trabalhistas para a socie-
dade?  Quando elas surgiram? Por quê?

• Você sabe a diferença entre as Classes A, B, C, D e E? E 
o impacto dessas regras em cada classe de trabalhador?

Conteúdos relacionados:

• Matemática

• História

• Geografia

Economia e trabalho

Educação Fiscal
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Perguntas ou atividades propostas:

• O que é saneamento básico?

• Qual a importância do saneamento básico 
para a saúde?

• Quais são os prejuízos causados à população 
pela falta de saneamento básico?

• Pesquisar acerca do Plano Nacional de Sanea-
mento Básico.

• Pesquisar sobre as competências da Agência 
Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

• Pesquisa de dados sobre o saneamento básico 
no Brasil.

• Quais são as dificuldades das famílias sem 
acesso a saneamento básico? Que problemas de 
saúde estão mais propensos a ter?

• Quais são os impactos causados à sociedade 
por pessoas ou empresas que se ligam de forma 
ilegal à rede de água e esgoto?

Conteúdos relacionados:

• Língua Portuguesa

• Matemática

• História

• Geografia

Perguntas ou atividades propostas:

• O que é MEI (Micro Empreeendedor Individual)? 

• Quais são as outras modalidades de empre-
sas? Quais as diferenças entre elas?

• Quais são os ganhos para o empreendedor de 
ter um negócio formalizado? 

• Pesquisar as etapas necessárias para formali-
zar um negócio de comércio em sua região.

• Qual é a importância de emitir Nota Fiscal so-
bre produtos produzidos ou comercializados? 

• A que tipo de punições está sujeito o empreen-
dedor informal, que não tem licença para operar 
e não recolhe impostos? 

• Que direitos o consumidor garante quando 
exige Nota Fiscal nos produtos que compra?

• Pesquise o significado e para onde deve ser 
destinado o dinheiro dos seguintes impostos e 

contribuições recolhidos por diferentes tipos de 
empresa: ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS.

• Pesquise as diferentes alíquotas de impostos ao 
empreendedor em diferentes países do mundo.

• Promover um debate sobre a seguinte pergun-
ta: vale a pena sonegar impostos?

• Quando alguém compra um produto pirata ou 
sem Nota Fiscal, pode estar contribuindo com 
que tipo de operações?

• Discutir sobre responsabilidade social nos 
mais variados âmbitos, desde sonegação de im-
postos a furar a fila. Quem arca com o prejuízo?

Conteúdos relacionados:

• Língua Portuguesa

• Matemática

• História

• Geografia

Saúde
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Cidadania e civismo (vida familiar e social)

Perguntas ou atividades propostas:

• O que significa Inclusão Social? 

• Pesquisar percentual de pessoas com defici-
ência na população brasileira. 

• Que tipo de adaptações são necessárias para 
incluir as pessoas com deficiência visual ou mo-
tora no ambiente de trabalho? 

• Como a infraestrutura da escola está prepara-
da para o acolhimento e a inclusão de pessoas 
com diferentes tipos de necessidades especiais? 

• Como a inclusão de portadores de necessidades 
especiais no quadro de funcionários da empresa 
pode contribuir com os resultados do negócio? 

• Como as empresas da sua região incluem e pro-
movem grupos minoritários como negros, mulhe-
res ou LGBT em seus quadros de funcionários?

• Como as empresas e comércios de sua região 
incluem pessoas com deficiência?

• Qual o significado de corrupção?

• Qual a pena para o crime de corrupção?

• Pesquisar sobre o Ranking de Corrupção dos 
Países, identificando a posição do Brasil.

• Qual a diferença entre suborno e corrupção?

• Pesquisar sobre a diferença entre Corrupção 
Ativa e Corrupção Passiva.

• Pesquisar sobre os órgãos responsáveis pela 
investigação e combate à corrupção no Brasil.

• O que seriam consideradas atitudes corruptas 
de uma sociedade?

• Qual a responsabilidade da sociedade na cor-
rupção?

• Como cada cidadão pode combater a corrup-
ção?

• O que é e como funciona um trabalho volun-
tário?

• Quais as diferenças entre trabalho voluntário 
e trabalho remunerado?

• Pesquisar sobre as maneiras de se exercer um 
trabalho voluntário.

• O que é ONG?

• Como Funciona uma ONG?

• Pesquisar sobre responsabilidade social e am-
biental nas empresas.

• Quais os benefícios da prática da responsabili-
dade social para empresas?
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• O que significa a palavra Educação?

• Pesquisar acerca da Educação como um di-
reito.

• Pesquisas sobre o estatuto da criança e do 
adolescente. Quais são seus direitos?

• Quais os prejuízos e consequências de uma 
sociedade sem educação?

• Por que é tão importante garantir o acesso ao 
ensino gratuito e de qualidade para todos?

• O que significa formação profissional?

• Qual a importância de investir em cursos e 
treinamentos para aperfeiçoamento profis-
sional?

• O que significa a palavra Cidadania?

• Qual a origem do termo cidadania?

• Pesquisar sobre Cidadania: direitos e deveres?

• O que são direitos?

• O que é um ato de cidadania?

• Pesquisar sobre exemplos de cidadania.

• Qual a diferença entre nacionalidade e cida-
dania?

• Qual a importância da cidadania?

• O que é uma cooperativa e como funciona?

• Como se forma uma cooperativa?

• O que é cooperativismo?

• Pesquisar sobre os princípios do cooperati-
vismo.

• Quais são as formas de organização e de re-
presentação das cooperativas?

• Pesquisa acerca das diferenças entre coopera-
tivas e associações.

Conteúdos relacionados:

• Língua Portuguesa

• Matemática

• História

• Geografia

• Ciências

• Educação física

FIQUE DE OLHO!

As possibilidades pedagógicas 

aqui apresentadas são 

fundamentais para a 

construção dos planos de aula!
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Ciência e tecnologia

Perguntas ou atividades propostas:

• O que significa inovação? 

• Entreviste familiares para descobrir como eles 
escutavam música, assistiam filmes, realiza-
vam compras ou utilizavam o banco em 1980 e 
compare com os dias atuais. O que mudou? 

• Qual é o papel da tecnologia na sua vida? 

• Como a tecnologia pode ajudar os negócios 
que você conhece?

• O que a tecnologia traz de benefícios e de ma-
lefícios para as pessoas?

• Qual o papel das redes sociais? Qual benefício 
e malefício?

• Quantas horas passa na rede social? Discus-
são se é razoável ou não, o que faria se não esti-
vesse nas redes?

• Você percebe manipulações de consumo nas 
redes sociais? Como reage?

• Você deixa as notificações de rede ligadas? 
Você clica nas chamadas sugeridas pelas rede 
ou as escolhe? Discussão sobre o quanto a aten-
ção do usuário virou produto para as empresas. 
As iscas de notificações para interação e/ou 
consumo. A indução de material visual para que 
sigam uma forma de pensamento, como desen-
volver pensamento crítico sobre isso.

• O que é polarização? Qual a 
influência das redes nisso?

• O que é fake News? Discu-
tir: Qual impacto que tem na 
sociedade, qual seu papel 
nisso.

• Como automatizar algo que 
hoje é feito de forma manu-
al? 

• Quais são os aplicativos 
mais utilizados na sua famí-
lia? Como esta tecnologia fa-
cilita a sua vida? 

• Elabore, em grupo, um protótipo de aplicativo 
para resolver um problema de sua comunidade. 

• Quais os impactos positivos e negativos da au-
tomação para a sociedade? 

• Qual a diferença entre crédito e débito?

• O que significa pagamento à vista e parcelado?

• Pesquisar sobre juros e seus tipos.

• Pesquisar sobre quais os requisitos para abrir 
uma conta bancária.

• Diferença entre conta poupança e conta corrente.

Diferença entre pessoa física e pessoa jurídica.

• Como seria uma versão virtual do jogo Bons 
Negócios?

Conteúdos relacionados:

• Língua Portuguesa

• Matemática

• História

• Geografia

• Ciências

• Educação física

• Artes



Fascículo 7 20

Meio Ambiente e Educação Ambiental

Perguntas ou atividades propostas:

• Pesquise sobre o conceito dos 5Rs.

• Quais atitudes são necessárias para colocar os 
5Rs em prática? 

• O que são resíduos sólidos? 

• Que tipo de resíduos sólidos podemos identi-
ficar em indústrias ou comércio de brinquedos, 
roupas e materiais escolares? 

• Quais são as responsabilidades das empresas 
na destinação de resíduos de seu processo pro-
dutivo ou operacional? 

• Quais são os impactos dos resíduos indevida-
mente destinados para a vida das pessoas?

• Quais são os impactos dos resíduos plásticos 
para os esgotos das cidades e a vida marinha? 

• Como resíduos destinados adequadamente 
podem gerar renda para a comunidade?

• Como são classificados os resíduos sólidos?

• Pesquisar sobre coleta seletiva.

• O que é reciclagem e quais seus benefícios?

• Pesquise sobre o tempo de decomposição dos 

resíduos no ambiente.

• Pesquisar os dados acerca da reciclagem no 
Brasil.

• O que são rejeitos?

• O que é e como funciona a logística reversa?

• Quais são os impactos dos resíduos indevida-
mente destinados para a vida das pessoas?

• Quais são os impactos dos resíduos plásticos 
para os esgotos das cidades e a vida marinha? 

• Como resíduos destinados adequadamente 
podem gerar renda para a comunidade?

• O que significa eficiência energética? 

• Calcule a economia que se pode obter na conta 
de luz substituindo 2 lâmpadas incandescentes 
de 70 watts por 2 fluorescentes de 15 watts ou 
2 lâmpadas LED de 7 watts. 

• Pesquise o investimento necessário para ins-
talar painéis de energia solar em uma residên-
cia ou comércio e calcule em quanto tempo este 
investimento poderia se pagar.

• Quais as vantagens e desvantagens de uma 
rede elétrica?
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Perguntas ou atividades propostas:

• O que significa pegada hídrica? 

• Pesquise quantos litros de água são necessá-
rios para produzir uma calça jeans, uma barra 
de chocolate ou um carro. 

• Calcule a economia que se pode obter na conta 
de água consertando um vazamento na torneira 
que pinga uma gota de água a cada 5 segundos. 

• De toda a água do planeta, que percentual 
está disponível para consumo humano? 

• Que medidas podem ser tomadas por uma em-
presa para reduzir o consumo, o desperdício e 
os gastos com água?

• Pesquise o caminho dos rios da sua cidade. 
Eles permanecem limpos em toda sua exten-
são? Quais partes não estão e por quê?

• Quanto tempo leva para limpar um rio que foi 
poluído?

• Como é o caminho dá água até chegar na sua 
casa de forma limpa e tratada?

• Por que temos enchentes? Como podemos evi-
tar?

• Pesquise o porquê de alguns estados enfren-
tarem “seca” há anos.

Conteúdos relacionados:

• Matemática

• Geografia

• Ciências

Educação para o consumo

• Que outras medidas podem ser tomadas pela 
empresa para reduzir os gastos com energia 
elétrica?

• Como é o caminho da rede elétrica da conces-
sionária de energia até sua casa? Qual impacto 
ambiental disso?

• Por que algumas cidades vivenciam o chama-
do “apagão”?

Conteúdos relacionados:

• Língua Portuguesa

• Matemática

• História

• Geografia

• Ciências
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A prática do Jogo Bons Negócios é uma importante aliada no trabalho e desenvolvimento dos temas 
contemporâneos transversais, todavia, como já exposto nesse fascículo, os pressupostos da trans-
disciplinaridade convidam os educadores e os comprometidos com a educação a refletir acerca da 
aquisição do conhecimento, que advém de uma forma fundamentada no diálogo e em um planeja-
mento contextual e flexível a partir de um currículo aberto aos saberes onde o importante não é 
somente abordar o conhecimento científico, mas o aprender por meio da realidade e da criatividade 
que inclui a realidade. 

Existem, ainda, outras duas cartas-desafio no Jogo Bons Negócios que permitem explorar outras 
diversas possibilidades dentro das temáticas transversais ou em outras que também despertem o 
interesse, tendo em vista que a transdisciplinaridade, a educação e as infinitas possibilidades dos 
temas contemporâneos e transversais são infinitas.

Ao propor a criação de situações para as cartas acima é possível apontar caminhos para uma prática 
baseada no princípio da aprendizagem ativa, onde o aprendizado ocorre de forma integrada e dinâ-
mica, envolto em atividades práticas e contextualizadas. 

Os alunos podem e devem ampliar as possibilidades explorando ainda mais as questões presentes 
nos temas contemporâneos, como podem resolver incluir problemáticas do cotidiano que culminem 
em algum ganho ou perda.

Uma educação realmente significativa deve ser contextualizada e isso é possível por meio da pro-
posta dos Jogos de Educação Financeira IBS, que levam para a sala de aula, e além dela, as diversas 
situações que constantemente os alunos encontram e possibilitam o debate e a procura de soluções 
éticas e responsáveis.

Ampliação das possibilidades
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Para finalizar

Por aprendizagem significativa entendo uma aprendizagem que é mais do que uma 
acumulação de fatos. É uma aprendizagem que provoca uma modificação, quer seja no 

comportamento do indivíduo, na orientação futura que escolhe ou nas suas atitudes 
e personalidade. É uma aprendizagem penetrante, que não se limita a um aumento de 
conhecimentos, mas que penetra profundamente todas as parcelas da sua existência.

Carl Rogers

Não é possível pautar o trabalho da transversa-
lidade numa perspectiva disciplinar, já que sua 
principal característica é a condição de estabe-
lecimento de relações, tanto entre as disciplinas 
quanto entre a teoria e a prática, bem como en-
tre o sujeito e a sua produção de conhecimento, e 
entre o conhecimento sistematizado e os conhe-
cimentos extracurriculares. Dessa maneira, não 
podemos pensar a Educação Financeira como 
uma responsabilidade somente do professor de 
matemática, mas sim como um assunto trans-
versal na escola, o que implica na necessidade de 
proporcionar a todos os professores uma forma-
ção adequada para trabalhar Educação Finan-
ceira dentro do contexto da sua disciplina. 

Desde os primeiros fascículos deste curso de 
formação em Educação Financeira ressaltamos 
que um dos nossos objetivos é oferecer aos pro-
fessores e, por meio deles, para os alunos e suas 

famílias a base para a construção de um pensa-
mento financeiro consistente e o desenvolvi-
mento de comportamentos autônomos e saudá-
veis, o que é possível de ser realizado através do 
uso e prática dos jogos de educação financeira. 

Aprendemos e teremos a oportunidade de viven-
ciar na prática que o jogo Bons Negócios permite 
que os alunos desenvolvam atitudes relaciona-
das a tomadas de decisões e gestão de riscos, o 
que acontece cotidianamente em nossas vidas, 
já que a todo instante estamos fazendo escolhas 
e assumindo os riscos dessas decisões.

Dessa maneira estamos fazendo transversali-
dade, sem dificuldades, sem mistérios, de forma 
prática e contextualizada, estamos ensinando e 
aprendendo a agir sobre a realidade que se deli-
neia a todo momento por meio de atitudes cons-
cientes e saudáveis.

Instituto Brasil Solidário
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