
Fascículo 8 1

O dinheiro, assim como as emoções, é algo que você precisa 
controlar para manter sua vida no caminho certo.

Natasha Munson

EAD - Formação Continuada IBS

Educação Financeira

- Fascículo 8 -

Educação Financeira: da teoria à prática

Planejamento e planos de aula

Dia da Educação Financeira na Escola

Orientações pedagógicas

Componentes curriculares

e muito mais!
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A aplicação dos jogos de educação financeira 
– Piquenique e Bons Negócios nas escolas pro-
porciona a realização de diversas atividades de 
caráter interdisciplinar, além de contribuir para o 
fortalecimento da cidadania e autonomia. Os jo-
gos de educação financeira – Piquenique e Bons 
Negócios - receberam o Selo ENEF 2018, que re-
conheceu iniciativas que contribuem para disse-
minar ações alinhadas à Estratégia Nacional de 
Educação Financeira, segundo critérios estabe-
lecidos pelo CONEF.

A educação financeira amplia a consciência so-
bre como tomar boas decisões que envolvam re-
cursos finitos como o tempo e o dinheiro, sendo 
o espaço da escola extremamente propício para 
despertar a consciência e conhecimentos acerca 
da temática.

Neste sentido, a Base Nacional Comum Curricu-
lar (BNCC), homologada pelo Ministério da Edu-
cação (MEC), incluiu a Educação Financeira en-
tre os temas contemporâneos transversais que 
deverão constar nos currículos de todo o Brasil, 
devendo o tema ser incorporado às propostas 
pedagógicas de estados e municípios. A inicia-
tiva do projeto, apesar de ser anterior a homo-
logação, está alinhada ao estipulado na BNCC, 
possibilitando o estudo da Educação Financeira 
como tema transversal, não restringindo a sua 
utilização em uma única matéria.

A educação financeira, além de informar, tam-
bém forma e orienta indivíduos que consomem, 
poupam e investem de forma responsável e 
consciente, propiciando uma base mais segura 
para o desenvolvimento do país.

Piquenique e Bons Negócios – vamos jogar e aprender

Eixos Norteadores:

1. Formar para a cidadania

O exercício da cidadania é ingrediente indispen-
sável da construção de uma sociedade 

democrática e justa, e a Educação Financeira 
tem como principal propósito ser um dos 

componentes dessa formação para a cidadania.

2. Ensinar a consumir e a poupar de modo 
ético, consciente e responsável

O consumo em níveis adequados é imprescindí-
vel para o bom funcionamento da economia, a 
questão é torná-lo uma prática ética, conscien-
te e responsável, equilibrada com a poupança. 

Consumo e poupança configuram-se como 
ações responsáveis ao levar em conta os im-
pactos sociais e ambientais. Procura-se, assim, 
não transbordar problemas financeiros para o 
outro, não comprar produtos advindos de rela-
ções de exploração ou de empresas sem com-
prometimento socioambiental, reduzir o con-
sumo desnecessário, ampliar a longevidade dos 
produtos possuídos, reduzir a produção de lixo 
e doar objetos úteis não desejados. 

O modo como a consciência e a responsabilida-
de foram aplicadas a consumo e poupança em 
uma clara preocupação com o outro e com as 
consequências das decisões tomadas traduz o 
compromisso ético da cidadania.

Projeto Educação Financeira na Escola
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3. Oferecer conceitos e ferramentas para a 
tomada de decisão autônoma baseada 
em mudança de atitude

À nossa volta, atualmente, circula uma quan-
tidade excessiva de informações e de signos 
(inclusive financeiros), muitas vezes descon-
textualizados e incompreensíveis para muitas 
pessoas. A compreensão da linguagem do mun-
do financeiro, através de um programa educa-
tivo, possibilita ao indivíduo obter as informa-
ções necessárias para que tome suas decisões 
de modo autônomo, independente.

Com o desenvolvimento do Projeto Educação 
Financeira na Escola, espera-se que os indiví-
duos e as sociedades tenham condições de mol-
dar seu próprio destino de modo mais confiante 
e seguro e que deixem de ser dependentes de 
programas econômicos e sociais para se torna-
rem agentes de seu próprio desenvolvimento. 

4. Formar disseminadores

A implantação do Projeto Educação Financeira 
na Escola pretende colaborar para uma formação 
voltada ao pensamento crítico para crianças e 
jovens, que possam, inclusive serem multiplica-
dores do conhecimento, ajudando suas famílias 
na determinação de seus objetivos de vida, bem 
como dos meios mais adequados para alcançá-los.

A tendência consumista da grande maioria das 
famílias passa por várias transformações através 
de conhecimentos levados pelos alunos para suas 
famílias. Assim, o público beneficiário do Projeto 
Educação Financeira na Escola não se restringe 
ao público escolar, consegue-se, por meio dele, 
atingir um número muito maior de pessoas, am-
pliando essa disseminação de conhecimentos 
extremamente útil para a vida na sociedade atu-
al. Dessa forma, promove-se o trânsito de infor-
mações pelos distintos níveis espaciais, dos mais 
próximos aos mais distantes, num ótimo exemplo 
de que boas práticas e ideias devem transpor os 
limites espaciais e circular livremente.

Trabalho & Renda, Planejamento e 
Orçamento 

• Planejar sua vida financeira e viver de 
acordo com esse planejamento, de modo 
a não impactar negativamente a família, 
a comunidade e as demais esferas de 
convivência; 

• Pagar impostos e contribuições. 

Consumo 

• Utilizar os cinco R’S do consumo 
consciente: refletir, recusar, reduzir, 
reutilizar e reciclar o que consumir;

• Cuidar e preservar pertences e objetos 
pessoais, evitando gastos extras com 
consertos e reposições;

• Doar objetos não mais utilizados;

• Pesquisar preços;

• Dar preferência de compra a empresas 
e estabelecimentos regularizados e com 
responsabilidade socioambiental. 

Poupança 

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

• Dar preferência a investimentos 
em empresas com responsabilidade 
socioambiental.

As principais condutas cidadãs conscientes e responsáveis são:



Fascículo 8 4

Educação Financeira e currículo 

O Projeto Educação Financeira na Escola, tal 
como definido neste fascículo, promove um diá-
logo articulador entre as áreas do conhecimen-
to, daí a sugestão de que seja introduzido na 
escola como um tema que transite com desen-
voltura entre as referidas áreas. 

Essa posição se confirma, porque a Educação Fi-
nanceira atende aos seguintes quesitos: 

• seu desconhecimento pode comprometer a 
qualidade de vida das pessoas e impedir o exer-
cício pleno da cidadania; 

• sua abrangência afeta e demanda a implicação 
de todas as esferas governamentais do país; 

• seu estudo permite o desenvolvimento da ca-
pacidade de posicionar-se diante das questões 
que interferem na vida coletiva e, assim, abre 
a possibilidade de superar a indiferença e de 
intervir nos rumos da nação de forma respon-
sável. 

Ao ser introduzida na escola, contudo, a Edu-
cação Financeira encontrará outros temas já 
em ação – Meio Ambiente, Trabalho & Consu-
mo e Educação Fiscal – com os quais precisará 
dialogar. O Projeto Político Pedagógico - PPP 
de cada escola assume papel importante para 
determinar a maneira como tais diálogos po-
derão ser feitos. 

Materiais didáticos 

Para dar suporte à introdução do Projeto Educa-
ção Financeira nas escolas, apresentamos fer-
ramentas didáticas para dois públicos: alunos e 
professores. 

As ferramentas didáticas para os alunos são os 
jogos Piquenique e Bons Negócios. Os profes-
sores receberão orientações de aplicação dos 
jogos e vasto material para pesquisa, plane-
jamento e utilização das atividades de caráter 
interdisciplinar através do site Vamos Jogar e 
Aprender.  

Estas ferramentas didáticas contemplam seg-
mentos da Educação Básica – Ensino Funda-
mental e Ensino Médio – e estão alinhados com 
a BNCC – Base Nacional Comum Curricular.

Orientações pedagógicas

Uma sociedade se torna uma nação quando é 
capaz de responder aos desafios postos pela 
história. No caso da educação, uma das gran-
des tarefas da democracia é fazer desse serviço 
um bem público, entendendo-se que somente 
quando for oferecida com a mesma qualidade 
em qualquer escola do País será possível dizer 
que nessa sociedade existe educação pública de 
qualidade.

Quando a sociedade incorporar a educação 
como valor social e se mobilizar para que todos 
os brasileiros tenham educação de qualidade 
será possível responder a esses desafios. Essa 
é a razão para o chamado feito pelo IBS aos mu-
nicípios e escolas como segmentos sociais para 
que participem do esforço pela implementação, 
realização e multiplicação das ações de educa-
ção financeira na escola.

Dia da Educação Financeira na Escola

https://vamosjogareaprender.com.br
https://vamosjogareaprender.com.br
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Estatégia de mobilização

• Escolas: diretores, professores, coordenado-
res, alunos e demais profissionais das escolas 
públicas da educação básica dos municípios 
parceiros do Projeto Educação Financeira na Es-
cola.

• Atividades: Aplicação dos Jogos e Sequências 
Didáticas – Piquenique e Bons Negócios e ativi-
dades de educação financeira. E troca de expe-
riências através da aplicação dos jogos piqueni-
que e bons negócios.

• Público: escolas parceiras

Dia de Mobilização da Educação Financeira

Mensalmente sempre na primeira sexta-feira 
letiva de cada mês será realizado o “Dia da Edu-
cação Financeira na Escola: Jogar e Aprender”, 
com uma agenda previamente acertada com os 
municípios (imagem ao lado).

Neste dia, todas as Escolas parceiras das ações 
do projeto de educação financeira realizam ati-
vidades como:  Aplicação dos Jogos e Sequên-
cias Didáticas – Piquenique e Bons Negócios e 
atividades de educação financeira.

Além de mobilizar, proporcionamos a troca de 
experiências entre as diversas escolas e pro-
fessores.

Acreditando sempre na importância do empe-
nho de todos na promoção de atividades que 
incentivem a interação entre a comunidade es-
colar para a melhoria do ensino público.

Pois juntos, professores, gestores, coordena-
dores, gestores públicos e sociedade civil, além 
claro dos estudantes, podem buscar soluções 
e desenvolver atividades que colaborem com a 
melhoria do Índice de Desenvolvimento da Edu-
cação Básica (Ideb). Desse modo, contribuirão 
também, por consequência, com a elevação dos 
índices sociais do País.

O plano de aula é um  instrumento de trabalho do professor, 
nele o docente especifica o que será realizado dentro da sala, 
buscando com isso aprimorar a sua prática pedagógica bem 
como melhorar o aprendizado dos alunos.

Banco de Planos de Aula IBS

Com o objetivo de proporcionar ao professor materiais para 
pesquisa e ampliação da experiência com as atividades com os 
jogos Piquenique e Bons Negócios, o IBS disponibiliza no site 
www.vamosjogareaprender.com.br um banco de planos de 
aula com diversas sugestões de atividades que vão do Ensino 
Fundamental ao Médio, alinhados às habilidades e competên-
cias da BNCC.

Planejamento e planos de aula

http://www.vamosjogareaprender.com.br


Fascículo 8 6

Desde muito cedo, e cada vez mais precocemente, as crianças 
manifestam interesse pelo uso do dinheiro. De maneira práti-
ca, este livro apresenta à compreensão do leitor os aspectos 
básicos relacionados à feitura de um orçamento. Numa pers-
pectiva que considera a importância de se educar para uma 
lida responsável e ética do dinheiro, a criança é levada a per-
ceber que o prazer de poupar é semelhante ao que se obtém 
ao gastar dinheiro. Além de reconhecer a dualidade desses 
prazeres, incitando a convivência com o melhor de cada um, o 
livro convoca o leitor à doação de tempo e talento. 

Temas transversais: Ética, Meio Ambiente, Trabalho e consumo.

Trabalho interdisciplinar: História, Geografia, Ciências, Ma-
temática, Artes e Língua Portuguesa.

Práticas leitoras (Acervo Literário IBS)

TEMAS ABORDADOS 

• Querer x Precisar 

• Orçamento 

• Planejamento 

• Doação 

• Poupança 

• Empatia 

• Talento 

• Bancos 

• Mesada 

• Reconhecimento de 
cédulas e moedas

POR QUE TRABALHAR COM O LIVRO? 

As bases da relação com o dinheiro são construídas ainda na infância. Evidente que nada é tão defini-
tivo em relação à falta de jeito para lidar com as finanças que não se possa, no decorrer da vida, con-
sertar e aprender. Mas o ideal é receber, ainda criança, educação em relação ao dinheiro. No passado 
recente do Brasil, vivido sob o pesadelo inflacionário, qualquer tentativa de planejamento financei-
ro, por sério e bem-intencionado que fosse, tinha resultados desanimadores. Se não era possível 
saber o que esperar da economia para o dia seguinte, que dirá planejar os passos para os próximos 
cinco ou dez anos. Naquele ambiente, preparar as crianças para lidar com dinheiro de forma planeja-
da simplesmente não fazia sentido. Afinal, como uma das funções da educação financeira é ensinar 
a preparar e cumprir um orçamento, era inimaginável que esta intenção pudesse se processar de 
modo adequado num cenário de eternas trocas de moedas e choques econômicos. A estabilidade 
da economia criou condições para que as crianças brasileiras possam, finalmente, ser educadas em 
relação ao melhor uso do dinheiro. Essa educação se traduzirá, em suas vidas futuras, no prazer de 
planejar. E planejar desde projetos simples, como as temporadas de férias, àqueles fundamentais, 
como o acesso a um ensino superior de qualidade, a criação de planos de previdência ou a construção 
de uma poupança para aquisição do primeiro imóvel.

Ganhei um dinheirinho

Autora: Cássia D’Aquino

Editora: Moderna
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A Educação Financeira não é somente em 
aprender a economizar, cortar gastos e acumu-
lar dinheiro. É reaprender a tomar decisões de 
vida, fazer escolhas, definir prioridades, alinhar 
expectativas, aprender a investir, compreender 
dívidas e motivações. E tudo isso requer conhe-
cimento e leitura.

A leitura de obras literárias abre portas para o 
trabalho com os componentes curriculares e 
temas contemporâneos transversais, a leitura 
proporciona o “ensinar” brincando, aprender so-
bre o uso do cofrinho, da mesada, que o dinheiro 
não compra tudo, que a árvore não dá dinheiro, 
mas incentiva a curiosidade para descobrir de 
onde vem o dinheiro, o livro dá o exemplo, con-
versa sobre poupar e realizar sonhos. Mostra 
que o dinheiro não é um fim e sim o meio.

Ficou curioso? Veja abaixo outras duas obras 
que tratam de Educação Financeira e constam 
no Acervo IBS. Leia e descubra como elas po-
dem lhe abrir muitas portas!

Atividade 1

Tema: PRODUÇÃO, DISTRI-
BUIÇÃO E CONSUMO

Objetivo: Problematizar há-
bitos e práticas individuais e 
coletivos de produção, reapro-
veitamento e descarte de resí-
duos em metrópoles, áreas ur-
banas e rurais, e comunidades 
com diferentes características 
socioeconômicas, e elaborar 
e/ou selecionar propostas de 
ação que promovam a susten-
tabilidade socioambiental, o 
combate à poluição sistêmica 
e o consumo responsável.

Utilizando a carta ao lado, 
questione os alunos acerca 
das seguintes questões:

• O que são resíduos sólidos? 

• Que tipos de resíduos sóli-
dos podemos identificar nas 
proximidades da escola ou na 
própria comunidade?

• Por que a empresa da carta 
recebeu uma multa ambiental?

• Quais são as responsabilida-
des das empresas na destina-
ção de resíduos de seu proces-
so produtivo ou operacional? 

• Quais são os impactos dos 
resíduos indevidamente desti-
nados para a vida das pessoas? 

• Quais são os impactos dos 
resíduos plásticos para os es-
gotos das cidades e a vida ma-
rinha?

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

• Vamos pesquisar que tipo de 
brinquedos podemos fazer re-
ciclando os resíduos?

• Leve os alunos a compreen-
der a necessidade do descarte 
correto dos resíduos sólidos 
e os prejuízos que podem ser 

causados caso isso não ocor-
ra. Exponha a necessidade da 
preservação do meio ambien-
te e pergunte aos alunos se 
eles já ouviram falar nos 5Rs. 

• Escreva no quadro o que sig-
nifica cada R e peça para os 
alunos descreverem cada um: 
Repensar; Recusar; Reduzir; 
Reutilizar; Reciclar.

A árvore que dava dinheiro e Dinheiro compra tudo?

Sugestões de atividades
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Complemente as respostas dadas, ajudando os 
alunos a terem uma reflexão completa sobre o 
tema.

Proponha uma reflexão da utilização dos 5Rs 
no nosso cotidiano: conseguimos realizar o que 
é proposto em cada R?

Obtendo sugestões dos alunos, faça uma lista 
de atitudes e ações que podem ser desenvolvi-
das no nosso dia a dia para minimizar os efeitos 
da poluição ambiental, começando por atitudes 
simples que podem realizadas na sala de aula e 
em seguida levadas para nossas casas. 

Indique a realização de um pacto ambiental en-

tre todos os alunos, onde os mesmos deverão se 
comprometer a cuidar e zelar do meio ambiente, 
adotando as medidas sustentáveis citadas an-
teriormente.

Finalize orientando a ampliação de conheci-
mentos acerca do assunto: peça que os alunos 
pesquisem sobre a Política Nacional de Resídu-
os Sólidos e criem textos sobre a sua contribui-
ção na luta pela preservação do meio ambiente. 

Avaliação

Durante o desenvolvimento da aula procure ob-
servar se os alunos conseguem compreender a 
ideia de sustentabilidade.

Atividade 2

Tema: Trabalhando com Fábulas

Objetivo: ostrar a importância do planejamen-
to financeiro para o alcance de objetivos

Ferramenta didática: jogo Bons Negócios

O que é melhor: ser como a cigarra ou como a 
formiga?

As fábulas ajudam a introduzir diversos temas. 
Leitura e discussão, sempre guiadas pelo pro-
fessor, são uma boa forma de fazer a turma in-
teragir e discutir a relação de compra e venda.

“É bom para o seu futuro!” Você já ouviu essa 
frase?

Muitos adultos dizem isso às crianças, mas nem 
sempre é fácil entender o que isso quer dizer, 
não é mesmo?

Em Educação Financeira, é muito importante 
refletir sobre como aproveitar o tempo presente 
e se preparar para o futuro.

Há dois personagens bem conhecidos que fize-
ram escolhas diferentes: a Cigarra e a Formiga. 
Vamos conhecer ou relembrar essa história?

A famosa fábula “A cigarra e a formiga”, de Jean 
de La Fontaine pode ser de grande valia para 
esse ensino. Conte a história e depois ligue com 
o dia a dia das crianças, reflexões importantes a 
partir da fábula.
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Atividade 3

Tema: Educação Ambiental, Educação Finan-
ceira e consumo consciente

Ferramenta Didática: jogo Piquenique

As pessoas que se preocupam com o que acon-
tece no mundo tomam decisões de consumo 
e de descarte pensando nas consequências 
de suas decisões para o meio ambiente. Isso é 
“consumo consciente”.

• Coleta seletiva de lixo – Projeto LEVE: Colocar 
o lixo certo no lugar certo é o primeiro passo!

• Há cinco “R’s” de consumo consciente: REPEN-
SAR, RECUSAR, REDUZIR, REUTILIZAR e RECI-
CLAR o seu lixo.

Repensar: Você precisa repensar seus hábitos 
de consumo e evitar gastar seus recursos com 
compras desnecessárias gerando mais lixo.

Recusar: Recuse-se a comprar de empresas 
que prejudicam o meio ambiente e que não ofe-
recem boas condições de trabalho para seus 
funcionários. Não consumindo dessas empre-
sas, as obrigamos a rever suas práticas.

Reduzir: Prefira sacolas de pano em vez de sa-
colas de plástico. Em suas festas, prefira copos, 
pratos e talheres não descartáveis. Toda vez 
que for comprar qualquer coisa, pense: preciso 
disso MESMO? E preciso HOJE? Você vai ficar 
espantado como a resposta a essas perguntas 
pode ser muito mais NÃO do que SIM.

Reutilizar: Vamos dar outra função às coisas? 
É assim que uma garrafa pet vira uma bolsa, 
um vaso e retalhos viram lindos fantoches para 
contar histórias ou qualquer coisa que sua ima-
ginação criar. E não se esqueça da água! Captar 
a água das chuvas para regar o jardim ou lavar 
o chão é uma das maneiras de reaproveitar este 
precioso recurso.

Reciclar: Finalmente, quando não é possível 
reutilizar, alguns descartes podem ser recicla-
dos, ou seja, transformados. Você sabia que 

com as embalagens pet de bebidas pode ser fa-
bricados roupas e móveis?

• Você já pensou quanto lixo produz uma cidade 
inteira? Para lidar com uma montanha de lixo, 
só mesmo uma montanha de gente: pesquisan-
do sobre os catadores de lixo!

A categoria dos catadores de materiais reciclá-
veis é historicamente excluída da sociedade e 
muitos sobrevivem de modo bastante precário. 
No entanto, seu trabalho tem muita importân-
cia no ciclo de produção porque permite que 
diversos materiais sejam reaproveitados, redu-
zindo-se, assim, o desgaste dos recursos natu-
rais. Como fruto de seu trabalho, deveriam ob-
ter alimentação, moradia e condições mínimas 
de sobrevivência.

• Tempo de Decomposição do Lixo: matemática 
e ciências da natureza.

Atividades de pesquisa sobre os diversos mate-
riais descartados na natureza e seu tempo de 
decomposição, produção de cartazes e caixas 
de decomposição.

Além dos temas principais da educação finan-
ceira, como orçamento, planejamento financei-
ro e economia doméstica, o jogo permite desen-
volver o debate de temas como:

• Sustentabilidade: há cartas que trazem van-
tagens para atitudes sustentáveis: locomover-
-se de bicicleta ou ônibus, pegar carona, econo-
mizar água e reciclar lixo.
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Atividade 4

Tema: festas comemorativas

Ferramenta didática: jogo 
Bons Negócios

Objetivo: mostrar a importân-
cia do planejamento financei-
ro para o alcance de objetivos; 
e desenvolver as habilidades 
necessárias a um empreende-
dor: estratégia, planejamento, 
julgamentos, tomada de deci-
sões, adiamento de gratifica-
ções, boa utilização dos recur-

sos financeiros e observação.

Está chegando o dia das 
crianças - Vamos preparar 
uma festa?

Para organizar a festa a turma 
precisará trabalhar junto e le-
vantar os números da festa:

• Quantas crianças irão parti-
cipar da festa? E quantos pro-
fessores?;

• Calculando as quantidades 
para não faltar e para não so-
brar nada;

• Quais são as comidas predi-
letas da turma?;

• Levantamento de preços: 
itens e preços encontrados;

• Realizar uma pesquisa de 
preço com os comerciantes da 
comunidade;

• Convidar o comerciante/em-
preendedor que apresentou os 
melhores preços para ser entre-
vistado sobre as habilidades de 
um bom empreendedor.

Atividade 5

Tema: DE ONDE VEM 

Objetivo: Investigar a produção, circulação e con-
sumo de mercadorias, traçando um paralelo com 
o contexto histórico, usando como instrumentos 
as cartas de produtos do jogo Bons Negócios. 

Pergunte aos alunos se eles já se questionaram 
de onde vem e para onde vão todas as coisas 
que utilizamos e/ou consumimos e escute aten-
tamente as respostas.

Apresente as cartas e a lista de compras dos 
alimentos existentes no jogo Piquenique e re-
faça a pergunta com o objetivo de descobrir se 
as crianças conhecem o processo de produção e 
descarte de algum dos alimentos e/ou embala-
gens existentes no jogo.

Comente que quase todos os produtos que utili-
zamos e/ou consumimos seguem um ciclo: pro-
dução, uso e descarte e que esse mesmo ciclo 
envolve o trabalho de profissionais remunera-
dos. Nesse momento, aproveite para ressaltar 
a importância do papel de cada profissional e 
alertar sobre o consumo consciente e o descarte 
correto de embalagens após sua utilização e/ou 
ao fim de sua vida útil.  

Motive a turma a escolher um alimento do jogo 
e conversar a respeito dele: seu processo de 

produção (destacando pontos como natural e 
industrializado, proveniente do campo ou da 
cidade), consumo e descarte (especificamente 
cascas e embalagens, salientando a reutiliza-
ção e descarte correto dos mesmos). Registre as 
informações citadas no quadro. 

Ao perceber que todas as informações possí-
veis acerca do alimento escolhido pela turma 
já foram citadas, oriente que as crianças esco-
lham 05 (cinco) alimentos dentre as cartas e lis-
ta do jogo e registre as mesmas informações em 
seus cadernos: processo de produção, consumo 
e descarte. Divida a turma em grupos para que 
as informações acerca dos alimentos possam 
ser discutidas entre eles. Finalizados os regis-
tros, solicite que cada grupo escolha um repre-
sentante para socializar as informações dos 
alimentados anotados em sua lista. Conclua o 
momento incentivando a prática do jogo Pique-
nique nos grupos.

Avaliação

Durante a exposição da aula procure observar o 
grau de aproveitamento do tema pelos alunos, 
se compreenderam o ciclo comum da maioria 
dos produtos criados e utilizados pela socie-
dade e se foi despertado o interesse nele de se 
comprometerem com adoção de comportamen-
tos menos consumistas e mais conscientes.
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Depois que as cédulas não podem mais ser 
utilizadas, o que acontece com elas?

O Banco Central está acompanhando as pesqui-
sas de certas universidades e empresas para usar 
cédulas velhas na fabricação de novos produtos. 

• Uma empresa do Pará e outra do Paraná suge-
rem a produção de adubo. 

• Uma universidade do Rio de Janeiro está pen-
sando em produzir tijolos com dois furos para 
economizar recursos na construção civil por dar 
espaço para a fiação elétrica e a tubulação. 

• Uma universidade em Brasília estuda como 
fazer reciclagem de um papel mais grosso para 
envelopes e cartões. 

• Uma empresa de São Paulo teve a ideia de pro-
duzir placas de compensado para fabricar móveis.

Realizar pesquisas com os seguintes temas:

1) O nosso dinheiro se chama “Real” desde 1994. 
Quais as cédulas que estão em circulação?

2) Você sabe como as cédulas e moedas de di-
nheiro são produzidas? Em que lugar? Quem as 
faz? Quais são os materiais utilizados? E quan-
do as cédulas ficam tão velhas que nem dá mais 
para usar, para onde elas vão?

3) A história do dinheiro no Brasil.

Objetivos

• Sensibilizar os estudantes para o tema da 
educação financeira; 

• Mostrar a importância do planejamento finan-
ceiro para o alcance de objetivos; 

• Desenvolver a habilidade de tomada de deci-
são com base

De onde vem e para onde vai o dinheiro?

O material básico com que são feitas as cédulas de 
dinheiro vem do algodão e de certos metais. O al-
godão e os metais vão para uma fábrica de papel.

Na fábrica, o algodão é misturado com água, 
se transforma em pasta e recebe acréscimos, 
como os fios de segurança, fibras coloridas e 
florescentes. Neste momento é criada a marca-
-d’água, que é o desenho feito com as fibras do 
papel. Quando a pasta fica seca, está pronto o 
papel no qual as cédulas serão impressas. Ele se 
chama “papel-moeda”.

Todas as cédulas brasileiras são produzidas na 
Casa da Moeda, que fica no Rio de Janeiro. O pa-
pel utilizado na fabricação das cédulas é produ-
zido em São Paulo.

Depois de fabricadas, as cédulas são postas em 
circulação por meio dos bancos e as pessoas co-
meçam a usá-las. Com tanto passa - passa de 
mão em mão, as cédulas vão ficando velhas.

Sequência Didática - trabalhando a pesquisa e o texto informativo

ATENÇÃO

As sequências didáticas 

podem servir como um 

roteiro de introdução à 

Educação Financeira!
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Como o dinheiro entra na minha casa?

Algumas pessoas recebem salário mensalmente, que é o pagamento constante pelo seu trabalho. O 
valor do salário geralmente não varia muito de mês para mês. 

Outras pessoas também recebem um valor em dinheiro todos os meses, como o da aposentadoria ou 
do aluguel de uma moradia de sua propriedade. 

Na vida de muitas pes-
soas, considerando 
sua receita mensal, 
cada mês pode ser bem 
diferente do outro, 
como é o caso dos pro-
fissionais autônomos, 
que trabalham por 
conta própria, dos em-
presários, que depen-
dem dos resultados de 
suas empresas, e dos 
vendedores, que rece-
bem comissões pelas 
vendas efetuadas.

Atividade 1: Os alunos devem entrevistar seus 
pais ou responsáveis sobre o orçamento fami-
liar. Entre as perguntas que podem ser feitas, 
estão:

• Quais são os sonhos da nossa família?

• Quais são as contas mensais da nossa casa?

• Nossa família faz uma lista de compras antes 
de ir ao mercado? 

• Como nossa família decide o que entra e o que 
sai da lista de mercado?

• Quais são as frutas mais baratas? 

• Quando eu escolho comer alimentos mais sau-
dáveis, onde mais eu economizo? 

• Existe algum desperdício em nossa casa?

• Como podemos planejar as compras para evi-
tar o desperdício? 

• Como podemos usar melhor nossos recursos 
para evitar o desperdício?

Atividade 2: Momento de expressão dos alu-
nos, que devem falar livremente sobre o que 
conversaram com seus pais. Perguntas para es-
timular o compartilhamento:

• O que descobriram conversando com seus fa-
miliares? 

• Que sonhos e objetivos conseguiram mapear?

• O que sua família faz para economizar dinhei-
ro com alimentos, luz e água?

• O que sua família poderia fazer melhor?

• Como você pode ajudar a economizar nas con-
tas de sua casa?

A partir desses dados, o professor/mediador 
mostra que são necessárias decisões diárias 
sobre dinheiro e que o planejamento financeiro 
para que os objetivos pessoais e profissionais 
sejam atingidos.

Ferramenta Didática: jogo Piquenique

É sempre aquela dúvida: gastar ou guardar?
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Língua Portuguesa

O aprendizado da língua pode incluir a leitura e 
compreensão de listas de compras, cartas de to-
madas de decisão e cartas de ganhos e gastos, 
além de práticas relacionadas a organização do 
orçamento doméstico como: boletos, faturas e 
carnês, bem como a definição de alguns termos 
financeiros e expressões relacionadas à econo-
mia — como à vista e a prazo.

Atividade: Bons Negócios e Piquenique (lista 
de compras)

Conteúdos de Educação Financeira:    

• Dinheiro - moeda

• Estimativa

• Tomada de decisão / escolha

• Orçamento

• Planejamento

• Sustentabilidade

• Valor / preço

Objetivo: Planejar e organizar a lista de com-
pras dos produtos para levar no piquenique.

Competências: 

• Participar de decisões financeiras social e 
ambientalmente responsáveis (C02) – Lista de 
compras de produtos

• Ler criticamente textos publicitários (C05) – 
tabela de produtos do Piquenique 

• Participar de decisões financeiras consideran-
do suas reais necessidades (C06) – escolha dos 
itens para o piquenique 

• Elaborar planejamento financeiro com ajuda 
(C08) – escolha dos itens para o piquenique

• Cuidar de si próprio, da natureza e dos bens 
comuns considerando as repercussões imedia-
tas de ações realizadas no presente (CO9) – evi-
tar o desperdício

Procedimento Metodológico: escrever e ler as 
palavras da lista de compras (trabalhar a quan-
tidade de letras de cada palavra, letra inicial e 
letra final, quantas e quais são vogais e quan-
tas e quais são consoantes, quantas sílabas tem 
cada palavra, escrever as palavras em ordem 
alfabética)

Habilidades BNCC:

(EF01LP01) Reconhecer que textos são lidos 
e escritos da esquerda para a direita e de cima 
para baixo da página.

(EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por di-
tado, palavras e frases de forma alfabética, usan-
do letras/grafemas que representem fonemas.

(EF01LP06) Segmentar oralmente palavras em 
sílabas.

(EF01LP20) Identificar e reproduzir, em listas, 
agendas, calendários, regras, avisos, convites, 
receitas, instruções de montagem e legendas 
para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou 
impressos), a formatação e diagramação espe-
cífica de cada um desses gêneros.

(EF03LP05) Identificar o número de sílabas de 
palavras, classificando-as em monossílabas, 
dissílabas, trissílabas e polissílabas.

Observação: Esta atividade pode ser realizada 
no Ensino Fundamental, o procedimento meto-
dológico e os conteúdos que serão trabalhados 
vai depender do planejamento e das estratégias 
elaboradas pelo professor.

Educação financeira e os componentes curriculares
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Geografia

Este componente curricular pode ser um terre-
no fértil para a educação financeira nas escolas, 
com uma grande variedade de temas a serem 
explorados pelos educadores, como:   

• A cidade e seus espaços;

• Produção, circulação e consumo;

• Conservação e degradação da natureza;

• Trabalho e inovação tecnológica;

• Impacto das atividades humanas;

• Transformação das paisagens;

• Matéria prima e indústria.

Atividade:  Convide um amigo para o Piqueni-
que e para jogar Bons Negócios na praça – Pra-
ça, um espaço público

Conteúdos da Educação Financeira: 

• Cuidando da manutenção e preservação dos 
espaços públicos

• Espaço privado

• Espaço público

• Órgãos reguladores

• Recursos financeiros

• Regras

• Serviços gratuitos

• Tributos: taxas, impostos e contribuições

Objetivo: compreender quem e como se cuida 
de uma cidade

Competências: 

• Debater direitos e deveres (C01) – o que podem 
ou não podem fazer nos espaços públicos; direi-
tos e deveres como cidadãos; respeito às regras 

• Participar de decisões financeiras social e ambien-
talmente responsáveis (C02) – escolhas conscientes

• Cuidar de si próprio, da natureza e dos bens co-
muns considerando as repercussões imediatas 
de ações realizadas no presente (C09) – cumpri-
mento de regras

• Cuidar de si próprio, da natureza e dos bens 
comuns considerando as repercussões futuras 
de ações realizadas no presente (C10)

Procedimento Metodológico: 

• Conversar sobre a cidade onde se encontra a 
praça, onde vamos jogar o Piquenique. O que há 
nela? Indique instituições e elementos da cida-
de, pedindo que os alunos falem alguma coisa 
sobre cada um: escola, hospital, museu, teatro, 
cinema, estádio, lojas, supermercado, bancos, 
delegacia de polícia, casas e prédios de morado-
res, igreja, prefeitura, instituição que cuida do 
saneamento básico (água e esgoto), da eletrici-
dade e do gás, elementos ligados à circulação na 
cidade, como ruas, postes, praça, jardim, viadu-
to, túnel etc. 

• Observar se os alunos sabem o nome das insti-
tuições, onde se localizam, que serviços prestam 
etc. Verificar também que ideia têm a respeito de 
serviços e espaços públicos e privados e ajude-
-os a entender melhor esses dois universos.

• Produção textual: Quais são os serviços públi-
cos que conhecem? E de quem é o espaço públi-
co? O que podemos e o que não podemos fazer 
nos espaços públicos?
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História

Este componente curricular possui uma relação 
direta com a educação financeira, o que permite 
contextualizar a função do dinheiro na socieda-
de e a evolução da moeda desde a época do es-
cambo. Essa abordagem oferece uma perspecti-
va ampla sobre a importância do dinheiro para o 
desenvolvimento da população.

Atividade: De onde vem o dinheiro?

Conteúdos de Educação Financeira:    

• Câmbio Cédulas/Moedas 

• Ciclo de produção do dinheiro 

• Compra à vista x a prazo 

• Desconto despesas/gastos 

• Moedas de diferentes países 

• Papel-moeda 

• Poupar 

• Receita 

• Salário 

• Trabalhador assalariado

• Trabalhador autônomo 

• Valor

Objetivo: Conhecer o processo de produção da 
moeda e da cédula

Competências: 

• Debater direitos e deveres (C01) – no manu-
seio do dinheiro 

• Participar de decisões financeiras social e am-
bientalmente responsáveis (C02) – preservação 
das cédulas e moedas 

• Ler e interpretar textos simples do universo 
de Educação Financeira (C04) – produção do di-
nheiro, seu custo e sua história

• Realizar uma pesquisa com as famílias dos 
alunos. O roteiro é construído por perguntas. 
Elabore coletivamente algumas perguntas a 
serem utilizadas pelas crianças em suas entre-
vistas com familiares e pessoas amigas sobre 
como pensam ou explicam os seguintes tópicos: 

a) Como funciona o transporte local, o posto de 
saúde e as escolas públicas?; 

b) Quem decide onde será construída uma nova 
escola ou uma nova praça?; 

c) Quem paga as contas dos serviços que são 
oferecidos gratuitamente à população?; 

d) Quantas e quais são as secretarias do muni-
cípio?; 

e) O que mais poderiam informar sobre o gover-
no da cidade?

Habilidades da BNCC:

(EF05GE12) Identificar órgãos do poder público 
e canais de participação social responsáveis por 
buscar soluções para a melhoria da qualidade 
de vida (em áreas como meio ambiente, mobi-
lidade, moradia e direito à cidade) e discutir as 
propostas implementadas por esses órgãos que 
afetam a comunidade em que vive.

(EF04GE03) Distinguir funções e papéis dos ór-
gãos do poder público municipal e canais de par-
ticipação social na gestão do Município, incluindo 
a Câmara de Vereadores e Conselhos Municipais.

Observação: Esta atividade pode ser realizada 
no Ensino Fundamental, o procedimento meto-
dológico e os conteúdos que serão trabalhados 
vai depender do planejamento e das estratégias 
elaboradas pelo professor.



Fascículo 8 16

• Participar de decisões financeiras consideran-
do suas reais necessidades (C06) – situação de 
simulação 

• Atuar como multiplicador (C07) – por meio da 
divulgação do conhecimento produzido 

• Elaborar planejamento financeiro com aju-
da (C08) – das despesas do avatar. Cuidar de si 
próprio, da natureza e dos bens comuns consi-
derando as repercussões imediatas de ações re-
alizadas no presente (C09) – cuidar do dinheiro, 
decisões de consumo 

• Cuidar de si próprio, da natureza e dos bens 
comuns considerando as repercussões futuras 
de ações realizadas no presente (C10) – apren-
der a planejar/guardar para o futuro

Procedimento Metodológico: 

• Explicitar o processo de produção da moeda e 
da cédula (papel-moeda) que se inicia na natu-
reza e termina com diferentes possibilidades de 
reciclagem. (Leitura de texto complementar)

• Conhecer as cédulas e moedas que compõem 
o Real. O valor do dinheiro, que é um conceito 
muito importante em Educação Financeira, será 
explicitado; não apenas seu valor monetário, 
mas também o seu valor subjetivo.

• Estudar a história do dinheiro permitirá uma 
viagem através do tempo, enfatizando as mu-
danças nas moedas, cédulas e nos bancos, até 
os dias de hoje. O estudo da história do dinheiro 
pode contribuir para a construção dos múltiplos 
significados das riquezas, em função da diversi-
dade de características de cada contexto histó-
rico de diferentes povos.

• Produzir textos informativos para que os alunos 
divulguem suas descobertas a respeito do dinheiro, 
contribuindo para a circulação do conhecimento.

• Aproveite para conversar com as crianças so-
bre o fato de que, muitas vezes, as pessoas de-
sejam e consomem produtos de marcas famo-
sas para se sentirem importantes, para serem 
aceitas em alguns grupos ou se destacarem en-
tre os amigos. 

• As atividades com o jogo Piquenique serão 
disparadores e trarão a oportunidade para a ex-
perimentação de situações de natureza finan-
ceira, como: tomadas de decisões de consumo, 
de poupar – cartas de ganhos e gastos, receitas, 
despesas planejadas e não planejadas, per-
mitindo a criação de hábitos saudáveis para a 
construção de uma vida financeira responsável.

Importante: Antes de começar estas atividades, 
procure saber se as crianças conhecem todas as 
cédulas e moedas de Real, e o significado do ter-
mo “cédula”. Pergunte se sabem o que está escri-
to e desenhado nas cédulas e moedas se tais es-
critos e ilustrações são os mesmos em todas elas. 
Faça o mesmo em relação às moedas – as Amé-
ricas do jogo Piquenique e explique o porquê da 
moeda virtual/fantasia. Deixe que as crianças 
deem os seus palpites e, somente depois, convi-
de-as a manusear cédulas e moedas de verdade.

Habilidades da BNCC: 

(EF02HI11) Identificar impactos no ambiente 
causados pelas diferentes formas de trabalho 
existentes na comunidade em que vive.

(EF03HI11) Identificar diferenças entre formas 
de trabalho realizadas na cidade e no campo, 
considerando também o uso da tecnologia nes-
ses diferentes contextos.

(EF04HI06) Identificar as transformações ocor-
ridas nos processos de deslocamento das pes-
soas e mercadorias, analisando as formas de 
adaptação ou marginalização.

(EF05HI09) Comparar pontos de vista sobre te-
mas que impactam a vida cotidiana no tempo 
presente, por meio do acesso a diferentes fon-
tes, incluindo orais.
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Matemática

Apesar de ser o componente curricular que 
mais se relaciona com a educação financeira 
nas escolas, é possível promover o ensino da 
matemática indo além das abordagens mais co-
muns — que muitas vezes se limitam às opera-
ções básicas e ao cálculo de porcentagens, juros 
e progressão aritmética.

A matemática pode ser uma grande aliada dos 
educadores na hora de repassar conceitos im-
portantes, como cálculo do orçamento domésti-
co, redução de despesas, investimentos e previ-
dência.

Atividade: Organizando o orçamento domésti-
co – tomada de decisão pessoal, ajuda no orça-
mento doméstico

Conteúdos de Educação Financeira:    

• Controle 

• Consumo 

• Desperdício 

• Disciplina 

• Organização 

• Planejamento 

• Poupança 

• Responsabilidade 

• Patrimônio

Objetivo: Organizar o orçamento doméstico – 
tomadas de decisões

Competências: 

• Debater direitos e deveres (C01) – colaborar na 
diminuição dos gastos 

• Participar de decisões financeiras social e am-
bientalmente responsáveis (C02) – evitar o des-
perdício 

• Participar de decisões financeiras consideran-
do suas reais necessidades (C06) – organizar as 
despesas 

• Atuar como multiplicador (C07) – transferir 
para o ambiente familiar noções de organização.

• Elaborar planejamento financeiro simples com 
ajuda (C08) - controle de gastos

• Cuidar de si próprio, da natureza e dos bens 
comuns considerando as repercussões imedia-
tas de ações realizadas no presente (C09) – evi-
tar o desperdício 

• Cuidar de si próprio, da natureza e dos bens 
comuns considerando as repercussões futuras 
de ações realizadas no presente (C10) – evitar o 
desperdício

Procedimento Metodológico: 

• Converse com os alunos sobre o que são des-
pesas de uma casa. Dentre essas, destaque 
quais são os serviços pagos e o que ocorre 
quando não há o pagamento dessas despesas. 
Trabalhar com uma planilha de organização no 
controle dos gastos que se apresentam no dia a 
dia, contribuindo para a formação de hábitos e 
atitudes positivas, indispensáveis a uma vida 
financeira saudável.

• Os alunos aprenderão a organizar os gastos 
familiares, evitando o desperdício. Vivencia-
rão vários modelos de organização, como: pla-
nilhas, gráficos, tabelas, quadros – modelos de 
organização das despesas.
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• Trabalhar importantes questões para a Edu-
cação Financeira, como estimular a responsa-
bilidade e a disciplina, serão vivenciadas na 
realização destas atividades. Com organização 
e planejamento, sonhos poderão ser realizados.

• Realizar uma pesquisa com as famílias dos 
alunos sobre os ganhos/renda e gastos/des-
pesas da família. Produzir a lista de produtos e 
serviços consumidos por mês na forma de um 
gráfico: aluguel da casa, luz, água, gás, condo-
mínio, escola, supermercado, farmácia e reali-
zar as operações de soma e subtração referente 
aos valores das rendas da família e dos gastos.

• Elaborar listas de objetos e aparelhos respon-
sáveis pelo gasto com eletricidade, água e gás 
em suas casas. Serão três as listas, uma para 
cada serviço, e, inicialmente, podem ser feitas 
em rascunho. Depois, escreva os nomes dos 
serviços no quadro e, junto com a turma, orga-
nize em ordem alfabética os objetos e aparelhos 
que geram despesas em cada serviço. A ordem 
alfabética é um procedimento de organização 
do discurso e facilita consultas posteriores.

Importante: Nestas atividades propomos um 
trabalho com a Matemática que oportunize a 
discussão e o desenvolvimento de estratégias 
pessoais de resolução de situações que, em ge-
ral, podem se apresentar na vida das crianças.

Habilidades da BNCC:

(EF02MA05) Construir fatos básicos da adição 
e subtração e utilizá-los no cálculo mental ou 
escrito.

(EF02MA06) Resolver e elaborar problemas de 
adição e de subtração, envolvendo números de 
até três ordens, com os significados de juntar, 
acrescentar, separar, retirar, comparar, utilizan-
do estratégias pessoais ou convencionais.

(EF03MA03) Construir e utilizar fatos básicos 
da adição, da subtração, da multiplicação e da 
divisão para o cálculo mental ou escrito.

(EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos 
de cálculo mental e escrito para resolver proble-
mas significativos envolvendo adição e subtra-
ção com números naturais.

(EF03MA24) Resolver e elaborar problemas 
que envolvam a comparação e a equivalência 
de valores monetários do sistema brasileiro em 
situações de compra, venda e troca.

(EF03MA26) Resolver problemas cujos dados 
estão apresentados em tabelas de dupla entra-
da, gráficos de barras ou de colunas.

(EF04MA25) Resolver e elaborar problemas 
que envolvam situações de compra e venda e 
formas de pagamento, utilizando termos como 
troco e desconto, enfatizando o consumo ético, 
consciente e responsável.

Ciências Naturais

Entre os conceitos exigidos pela BNCC para o en-
sino da educação financeira nas escolas, estão 
as habilidades relacionadas ao orçamento fami-
liar, como o cálculo do consumo de energia dos 
eletrodomésticos. O estudante pode ser orien-
tado a calcular o impacto destes equipamentos 
nos gastos familiares, assim como encontrar 
maneiras de reduzir as despesas por meio do 
uso consciente.

Atividade: De onde vêm e para onde vão os ali-
mentos que consumimos?
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Conteúdos de Educação Financeira:    

• Bens finitos 

• Consumidor 

• Consumo 

• Desperdício 

• Distribuidor 

• Coleta seletiva de lixo 

• Precificação 

• Produtor

Objetivo: Compreender de onde vem e para 
onde vão os alimentos que consumimos

Competências: 

• Debater direitos e deveres (C01) – uso dos ali-
mentos e seu descarte. 

• Participar de decisões financeiras social e am-
bientalmente responsáveis (C02) – separar os 
diferentes tipos de lixo 

• Ler e interpretar textos simples do universo 
de Educação Financeira (C04) – nota fiscal 

• Ler criticamente textos publicitários (C05) – 
encarte

Procedimento Metodológico: 

• Através da realização deste procedimento 
será possível compreender os processos de pro-
dução para poder refletir a respeito dos custos 
financeiros e ambientais que acarretam. No pri-
meiro contato com essa questão, as crianças co-
nhecerão o ciclo de produção dos alimentos da 
tabela de produtos do Piquenique.

• Comece as atividades conversando com a tur-
ma a respeito dos alimentos da tabela de pro-
dutos do jogo piquenique. Proponha perguntas 
como: quem conhece os alimentos apresenta-
dos na tabela, de onde eles vêm? São produtos 
naturais ou industrializados? Já provou algum 
destes produtos? Esta atividade é muito impor-
tante para abrir as portas da aprendizagem por-
que cumpre dois papéis. Por um lado, aciona e 
explora os conhecimentos prévios das crianças 
sobre o assunto, colocando-as em posição de 

corresponsáveis pela aprendizagem da turma 
e, por outro, deixa-as curiosas, atentas e moti-
vadas para ver se o que disseram a priori está 
correto e se será abordado nas atividades.

• Organize as informações coletadas na con-
versa em duas colunas: o que já sabem e o que 
gostariam de saber sobre os alimentos da lista 
de produtos. Escreva as palavras mais impor-
tantes no quadro. Nesse caso, ajuda bastante 
escrevê-las pausadamente e ir falando, ao mes-
mo tempo, a sílaba que está sendo escrita.

• Estimular a curiosidade das crianças e incen-
tivá-las a buscar mais informações nas mais 
variadas fontes: pessoas da família e da comu-
nidade, livros, revistas, TV, internet. Na verda-
de, isso poderia ficar como dever de casa per-
manente ao longo da duração das atividades. 
Nesse caso, pergunte a cada dia quem trouxe 
uma nova informação e procure registrá-la em 
um lugar acessível às crianças, como mural. O 
importante é mantê-las em atitude permanen-
te de pesquisa.

• Explique as palavras do universo financeiro que 
aparecem no contexto destas atividades, como 
alimentos naturais × alimentos industrializa-
dos, produtor (quem planta), distribuidor (quem 
transporta e quem vende), consumidor (quem 
compra), consumo, preço e outras que possam 
surgir como fruto da pesquisa da turma, embo-
ra nessa idade não seja tão relevante as crianças 
saberem o nome de cada um. Seria interessante 
elaborar uma página de dicionário ilustrado com 
essas palavras, porque são muito importantes 
no universo da Educação Financeira.

• Aproveite para fazer uma lista de “alimentos 
naturais” vegetais (legumes e frutas) conheci-
dos pelas crianças, ressaltando a diferença para 
com os “alimentos industrializados”.

• Leitura de texto informativo – Para onde vai o 
lixo que produzimos – resto dos alimentos (so-
bras, embalagens, cascas, sementes): pergunte 
às crianças o que é feito com o lixo na casa delas. 
Separam diferentes tipos de lixo? Já ouviram 
falar que é bom separar os diversos tipos de li-
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xos? Materiais que podem ser reciclados (papel, 
papelão, vidros, plásticos e metais) devem ser 
separados do lixo orgânico, que são restos de 
alimentos? Explore as possibilidades: quem se-
para o lixo orgânico (restos de alimentos)? Ele é 
aproveitado para fazer compostagem (processo 
que transforma o lixo orgânico em adubo orgâ-
nico)? Que outro destino é dado ao lixo de “co-
midas” em geral? Introduzir a noção de finitude 
do meio ambiente, ou seja, não temos espaços 
infinitos para abrigar todo o descarte, todo o 
lixo que produzimos, daí a importância do rea-
proveitamento e da reciclagem.

• Elaborar um cardápio com base nos alimentos 
saudáveis encontrados na tabela de produtos – 
Consumo saudável – consumo consciente

• Leitura de texto publicitário (Propaganda de 
Supermercado) – Trabalhar o conceito de “Pre-
cificação”, o valor dos produtos, aproveita para 
explicar que todos os que trabalham no proces-
so de produção dos alimentos no campo ou na 
indústria precisam ser remunerados, e é isso 
que compõe o preço final que pagamos pelos 
alimentos/produtos da tabela ao comprá-lo.

Observação: Estas atividades podem ser reali-
zadas no Ensino Fundamental, o procedimento 
metodológico e os conteúdos que serão traba-
lhados vão depender do planejamento e das es-
tratégias elaboradas pelo professor.

Habilidades da BNCC:

(EF01CI01) Comparar características de dife-
rentes materiais presentes em objetos de uso 
cotidiano, discutindo sua origem, os modos 
como são descartados e como podem ser usa-
dos de forma mais consciente.

(EF02CI04) Descrever características de plan-
tas e animais (tamanho, forma, cor, fase da 
vida, local onde se desenvolvem etc.) que fa-
zem parte de seu cotidiano e relacioná-las ao 
ambiente em que eles vivem.

(EF03CI10) Identificar os diferentes usos do 
solo (plantação e extração de materiais, dentre 
outras possibilidades), reconhecendo a impor-
tância do solo para a agricultura e para a vida.

(EF04CI05) Descrever e destacar semelhanças 
e diferenças entre o ciclo da matéria e o fluxo de 
energia entre os componentes vivos e não vivos 
de um ecossistema.

(EF04CI06) Relacionar a participação de fun-
gos e bactérias no processo de decomposição, 
reconhecendo a importância ambiental desse 
processo.

(EF05CI04) Identificar os principais usos da 
água e de outros materiais nas atividades coti-
dianas para discutir e propor formas sustentá-
veis de utilização desses recursos.

(EF05CI05) Construir propostas coletivas para 
um consumo mais consciente e criar soluções 
tecnológicas para o descarte adequado e a reu-
tilização ou reciclagem de materiais consumi-
dos na escola e/ou na vida cotidiana.

(EF05CI08) Organizar um cardápio equilibrado 
com base nas características dos grupos ali-
mentares (nutrientes e calorias) e nas necessi-
dades individuais (atividades realizadas, idade, 
sexo etc.) para a manutenção da saúde do orga-
nismo.

(EF05CI09) Discutir a ocorrência de distúrbios 
nutricionais (como obesidade, subnutrição etc.) 
entre crianças e jovens a partir da análise de 
seus hábitos (tipos e quantidade de alimento 
ingerido, prática de atividade física etc.).
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Educação Física

Apesar de não ter relação direta com os concei-
tos financeiros abordados na escola, existem 
maneiras criativas de trabalhar o tema com 
os alunos. O professor pode, por exemplo, tra-
balhar as regras dos jogos, construir jogos de 
tabuleiro e de cartas com os alunos, pedir que 
os alunos pesquisem a história e os preços de 
materiais esportivos e equipamentos utilizados 
em atividades físicas, desenvolvendo o pen-
samento crítico a respeito da acessibilidade do 
esporte, o respeito e cuidados com os espaços 
públicos e privados destinados as atividades fí-
sicas.

Atividade: Jogos e brincadeiras de ontem e de 
hoje – Brincadeiras e jogos ao ar livre

Conteúdos da Educação Financeira: 

• Cuidado na manutenção e preservação dos es-
paços públicos 

• Espaço privado 

• Espaço público 

• Órgãos reguladores 

• Recursos financeiros arrecadados 

• Regras 

• Serviços gratuitos 

• Tributos: impostos, taxas e contribuições

Objetivo: Compreender a importância do cuida-
do com os espaços públicos 

Competências:

• Debater direitos e deveres (C01) – o que podem 
ou não podem fazer nos espaços públicos; direi-
tos e deveres como cidadãos; respeito às regras 

• Participar de decisões financeiras social e 
ambientalmente responsáveis (C02) – escolhas 
conscientes

• Ler criticamente textos informativos (C05) – 
regras do jogo piquenique e cartas de ganhos e 
gastos 

• Atuar como multiplicador (C07) – ideias positi-
vas para cuidar dos espaços públicos 

• Cuidar de si próprio, da natureza e dos bens co-
muns considerando as repercussões imediatas 
de ações realizadas no presente (C09) – cumpri-
mento de regras 

• Cuidar de si próprio, da natureza e dos bens 
comuns considerando as repercussões futuras 
de ações realizadas no presente (C10)

Procedimento Metodológico:

• Trabalhe com o tabuleiro do jogo piquenique, 
com as regras do jogo e com as cartas de ganhos 
e gastos. 

• Apresente o jogo de tabuleiro que nesta ati-
vidade representa – Minha Cidade - aos alu-
nos e faça uma lista dos órgãos públicos e dos 
privados que ele encontrou. O que há nela? Vá 
indicando instituições e elementos da cidade 
e pedindo que os alunos falem alguma coisa 
sobre cada um: escola, hospital, museu, teatro, 
cinema, estádio, lojas, supermercado, bancos, 
delegacia de polícia, casas e prédios de mora-
dores, praça, igreja, prefeitura, instituição que 
cuida do saneamento básico (água e esgoto), 
da eletricidade e do gás, elementos ligados à 
circulação na cidade, como ruas, postes, praça 
– espaço público onde realizamos o Piquenique, 
jardim, viaduto, túnel etc.

• Observe se os alunos sabem o nome das ins-
tituições, onde se localizam, que serviços pres-
tam etc. Verifique também que ideia têm a res-
peito de serviços e espaços públicos e privados 
e ajude-as a entender melhor esses dois univer-
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sos. Quais são os serviços públicos que conhe-
cem? E de quem é o espaço público? O que po-
demos e o que não podemos fazer nos espaços 
públicos? Organize essas informações no qua-
dro.

• Através do tabuleiro do jogo que representa- 
Minha cidade - oriente a turma para localizar 
e identificar os prédios. Nesse caso, os alunos 
poderão organizar, ao final, uma legenda que 
indique quais são os prédios e elementos da ci-
dade que são públicos e os que são da iniciativa 
privada.

• O objetivo destas atividades é que as crianças 
compreendam quem cuida da organização e do 
funcionamento de uma cidade, ou seja, quem 
presta serviços, o que se faz com o dinheiro ar-
recadado com os tributos. Trabalhe com as car-
tas amarelas de ganhos e gastos: Para qual ór-
gão pagamos as contas de água, luz e telefone? 
Para quem devemos pagar o aluguel da casa? 
Onde devemos entregar o lixo reciclado?

• Discutir ideias positivas para melhorar os ser-
viços da Cidade e perceberão a importância do 
estabelecimento de regras em todos os setores 
da sociedade, por meio dos órgãos reguladores 
competentes. Trabalhar as regras do jogo rela-
cionando o que podem e o que não podem fazer 
nos espaços públicos, as crianças estarão dian-
te dos seus direitos e dos seus deveres como ci-
dadãos conscientes e perceberão que o desen-
volvimento de sua cidade pode ser intensificado 
através do trabalho voluntário. 

• Para finalizar estas atividades organize os 
alunos em grupos evmos jogar e aprender com 
o jogo Piquenique ... Bom Jogo e muitas aprendi-
zagens!

Habilidades da BNCC:

(EF12EF01) Experimentar, fruir e recriar dife-
rentes brincadeiras e jogos da cultura popular 
presentes no contexto comunitário e regional, 
reconhecendo e respeitando as diferenças indi-
viduais de desempenho dos colegas. 

(EF12EF02) Explicar, por meio de múltiplas 
linguagens (corporal, visual, oral e escrita), as 
brincadeiras e os jogos populares do contexto 
comunitário e regional, reconhecendo e valori-
zando a importância desses jogos e brincadei-
ras para suas culturas de origem. 

(EF12EF03) Planejar e utilizar estratégias para 
resolver desafios de brincadeiras e jogos popu-
lares do contexto comunitário e regional, com 
base no reconhecimento das características 
dessas práticas.

(EF12EF04) Colaborar na proposição e na pro-
dução de alternativas para a prática, em outros 
momentos e espaços, de brincadeiras e jogos e 
demais práticas corporais tematizadas na esco-
la, produzindo textos (orais, escritos, audiovisu-
ais) para divulgá-las na escola e na comunidade.

(EF12EF06) Discutir a importância da obser-
vação das normas e das regras dos esportes de 
marca e de precisão para assegurar a integrida-
de própria e as dos demais participantes.
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Sugestões de utilização das ferramentas didáticas: 

• explorar os contextos de vida dos alunos nos planos individual e social, cuidando que sejam rele-
vantes e que envolvam ações e decisões que precisarão tomar de fato no curto prazo; 

• apresentar situações de aprendizagem variadas e que possam ser utilizadas de diferentes formas 
e em todas as áreas do conhecimento; 

• aplicar os jogos com as turmas do Ensino Fundamental e Médio;

• realizar atividades que envolvam a comunidade;

• usar recursos lúdico-pedagógicos adequados à faixa etária; 

• constituir rotas de navegação a partir das quais o professor poderá organizar as opções de ativida-
des para suas aulas ou projetos; 

• explorar os conhecimentos prévios dos alunos; 

• respeitar a diversidade e as diferenças regionais;

• indicar a exploração dos recursos tecnológicos.
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O Projeto Educação Financeira na Escola atra-
vés da aplicação dos jogos Piquenique e Bons 
Negócios proporciona que o aluno atue como 
protagonista dentro da metodologia ativa de 
aprendizagem produzindo modelos ou métodos 
mais eficientes na educação desta e das futuras 
gerações agregando valores e eficiência, impac-
tando na forma como nos relacionamos e vive-
mos. As atividades e ações de educação finan-
ceira ampliam o olhar e prática dos professores, 
alunos e suas famílias para o mundo das finan-
ças, da comunicação, do padrão de consumo e 
das atitudes economicamente saudáveis. 

Os jogos como metodologias ativas de aprendi-
zagem se apresentam, então, como um eficien-
te mecanismo de ensino-aprendizagem, que 
visa proporcionar uma maior autonomia inte-
lectual do aluno, buscando alternativas mais 
interativas às tradicionais aulas expositivas. Os 
jogos de educação financeira ampliam a capaci-
dade de despertar a motivação em sala de aula 
com dinamicidade, engajamento e participação 
dos alunos no processo que tem os professores 
como facilitadores e disseminador do conheci-
mento, mediando ideias, reflexões e conduzin-

do a construção de um pensamento mais crítico 
e colaborativo.

O uso de jogos no processo de ensino-aprendi-
zagem é, certamente, uma das mais bem acei-
tas metodologias ativas. Há diversos universos 
e habilidades a serem explorados e estimulados 
através desse recurso. Com os jogos Piquenique 
e Bons Negócios pode-se trabalhar diversas ha-
bilidades e competências socioemocionais le-
vando os alunos a utilizarem a criatividade para 
aplicar conceitos de educação financeira, aplicar 
e desenvolver regras, possibilidades, narrativas 
e contextos, tudo em torno do tema obrigatório 
da grade curricular, mas em um ambiente muito 
mais dinâmico.

As atividades e ações do Projeto Educação Fi-
nanceira na Escola conseguem unir o cotidiano 
dos alunos à sua capacidade reflexiva, colabora-
tiva, interativa e ao seu potencial criativo, pois, 
esse tipo de metodologia ativa de aprendiza-
gem é um dos mais eficazes e importantes na 
formação das novas gerações.

Vamos e Jogar e Aprender!

Instituto Brasil Solidário

Para finalizar
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