
Um dos assuntos mais importantes e complexos para o ser humano é a Educação 
Financeira, afinal de contas, o modo como atualmente utilizamos o nosso dinheiro 
vem sendo construído desde que somos pequenos, a partir de inúmeros fatores 
como: a observação de modelos (nossos pais e a família em que vivemos), a situa-
ção econômica em que a nossa família esteve inserida, a situação econômica do 
nosso país naquele momento, a moda... 

Por isso, muitas pessoas têm dificuldade com suas economias, pois não é algo que 
depende apenas da nossa vontade, mas sim do modo como percebemos o mundo 
e as nossas próprias necessidades e urgências. Para que uma pessoa se reeduque 
financeiramente, na maioria das vezes, é necessária uma grande modificação no 
seu comportamento, em certos casos sendo até indispensável recorrer a um espe-
cialista 

Bem, o primeiro ponto a favor na abordagem da Educação Financeira para as 
nossas crianças é que elas ainda estão em formação. Por isso, há a possibilidade 
de mudança mais rápida do que nos adultos, assim como o nível de aceitação é 
bem maior, uma vez que ainda estão construindo seus conceitos e sua visão sobre 
o mundo. Por todos esses motivos que julgamos fundamental falar sobre esse 
tema e criar atividades para que elas possam tirar suas próprias conclusões.

Ao falar em Educação Financeira, principalmente com crianças e em ambiente 
escolar, devemos levar em conta alguns fatores como: a realidade social e a idade 
de cada uma. Normalmente crianças tem contato limitado com o dinheiro físico e 
é por isso que a Educação Financeira não deve ser encarada como sinônimo de 
dinheiro, mas sim como um amplo conceito que envolve uma economia e uma 
recompensa. Ou seja, o que deve ficar claro é que, a Educação Financeira começa, 
por exemplo, quando ensinamos a criança a escovar os dentes e fechar a torneira 
para economizar água e, em troca, ajudar o nosso planeta Terra. Essa é a primeira 
sementinha plantada, é o início de uma consciência educada para a saúde finan-
ceira no futuro.

PRECISAMOS FALAR SOBRE EDUCAÇÃO FINANCEIRA!
VOCÊ ESTÁ PREPARADO(A), PROFE?

Estamos aqui para ajudar. :)
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Implantar a Educação Financeira nas escolas, no entanto, nos leva há uma série de 
desafios, que perpassam por formação de professores, material didático adequa-
do, tempo para elaboração de planos e projetos. A oferta desse segmento 
também vai depender da estrutura de cada ambiente escolar, de cada rede de 
ensino. No entanto, a partir de 2020, aprender sobre o tema é direito de todos os 
brasileiros, conforme a Base Nacional Comum Curricular, famosa BNCC.

A BNCC é um documento que unifica e prevê o mínimo - a base - que deve ser 
ensinado nas escolas de todo o país, para rede publica e rede privada, desde a 
educação infantil ao ensino médio. A Educação Financeira DEVE, de acordo com a 
BNCC, ser tratada no ambiente escolar de forma transversal, ou seja, não somente 
em aulas de matemática como muitas vezes vemos, mas também em outras ma-
térias do currículo e em projetos pedagógicos. Se olharmos hoje para a nossa vida 
adulta perceberemos que a Educação Financeira vai muito além de fazer compras 
no supermercado! Precisamos nos organizar financeiramente para nos alimentar-
mos sim, mas também para fazer exercícios, nos capacitarmos e ter momentos de 
lazer, como ver os nossos amigos e ir ao cinema. Não é possível tratar da Educação 
Financeira como algo descolado, a parte, da nossa vida. E é por isso que é tão 
importante que ela seja trabalhada em diversas disciplinas concomitantemente.

Assim como a Inclusão e Educação Socioemocional fazem parte do cotidiano esco-
lar, a Educação Financeira vem para contribuir na formação desses novos cida-
dãos. Parece tão distante... Mas lidar conscientemente com dinheiro está total-
mente relacionado com o cuidado com a saúde e com a preservação do meio 
ambiente. Preparar financeiramente os pequenos é o movimento de torná-los 
capazes de fazer o melhor uso possível do dinheiro futuramente. Nas entrelinhas, 
a Educação Financeira nos ensina a não ser um consumista, mas sim um consumi-
dor. 
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É fundamental ter em mente que a Educação Financeira começa em casa. Só 
assim você conseguirá conversar com os pais dos seus alunos de modo efetivo na 
hora de introduzir qualquer ação ou projeto com a turma. Mas lembre-se que 
nada que é imposto tem uma grande fluidez, por isso, para que o projeto dê certo, 
é importante você levar a proposta que deseja, mas também ouvir as famílias. As 
ações devem se relacionar com a realidade em que aquelas famílias estão inseri-
das naturalmente. É claro que ao natural também não temos garantia, mas ao 
menos sabemos que a probabilidade da aceitação é maior.



Envolver os pais nas propostas da escola para esta temática é bastante importan-
te. É fundamental que eles compreendam que você é um auxilio na continuidade 
do processo de educação e criação dos seus filhos e que seu único e total objetivo 
é o desenvolvimento e o crescimento dessa criança como um ser humano íntegro.

Implantar a Educação Financeira nas escolas, no entanto, nos leva há uma série de 
desafios, que perpassam por formação de professores, material didático adequa-
do, tempo para elaboração de planos e projetos. A oferta desse segmento 
também vai depender da estrutura de cada ambiente escolar, de cada rede de 
ensino. No entanto, a partir de 2020, aprender sobre o tema é direito de todos os 
brasileiros, conforme a Base Nacional Comum Curricular, famosa BNCC.
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É bem importante ter em mente que esse conceito pode ser novo também para 
os pais, por isso uma ideia legal é elaborar um material com dicas sobre o inicio da 
vida financeira das crianças. Lembra-se das cartilhas? Pois bem, nossa sugestão é 
que você elabore uma cartilha - algo simples - sobre Educação Financeira para as 
famílias, com dicas e sugestões de ações para serem desenvolvidas com os peque-
nos. Pode ser bem específico para a faixa etária das crianças que você trabalha ou 
pode ser um trabalho construído coletivamente, entre todas as profes do nível de 
ensino. Se optarem por esse segundo molde, cada profe pode contribuir com um 
conteúdo específico para o ano que leciona e, assim, se construir um material 
único que poderá ser utilizado em todas as faixas etárias da escola. 

A elaboração de um material para disponibilizar aos pais demonstra carinho e 
cuidado com a família, o que é muito importante neste momento de adaptação 
para uma nova realidade. Além disso, auxiliará o seu próprio trabalho na hora de 
elaborar projetos e atividades envolvendo a temática.

Gostou da ideia e não sabe muito bem o que colocar nesse material? Acreditamos 
que ações simples podem ser registradas em um material informativo como: 
• explicação breve sobre a importância da Educação Financeira na infância
• dica de como iniciar a poupança de dinheiro em cada faixa etária
• sugestões de atividades cotidianas que podem ser feitas pelas crianças para 
gerar moedinhas para um cofrinho
• coluna “Pare para Pensar” com questionamentos simples para serem usados 
como reflexão, tais como:

- Como anda a consciência ecológica da família?
- Costumam fazer planejamento mensal ou das próximas férias?
- Costumam envolver as crianças nesse planejamento? Caso não, como podem 
fazer para engajá-las nesse processo?
- Qual foi a última vez que levou seu filho ao supermercado e ele lhe ajudou na 
pesquisa de preços ou na escolha do melhor produto?
- Seu filho(a) sabe usar o dinheiro da mesada?
- O que você faz quando a quantia acaba logo e ele pede mais?
- A última festinha de aniversário deixou a sua conta corrente no vermelho? Se 
sim, o que poderiam ter feito para evitar isso?
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IDEIA!



Quando sugerir atividades remuneradas, muita atenção! Remunerar a criança por 
atividades que ela já pode fazer ou até deveria fazer, pode criar expectativa e futu-
ramente ela poderá vir a querer cumprir suas obrigações apenas mediante a 
algum beneficio. Dê sempre como sugestão a realização de atividades que vão 
além da rotina doméstica, e que estimulem o poder criativo das nossas crianças.

Aqui na Editora Cassol também temos um projeto de Educação Financeira, o 
“Deixa que eu Conto”. Se quiser conhecê-lo, é só clicar aqui. 
Com carinho,
Equipe “De Profe para Profe”
Texto de Natália Rembold e Gisella Cassol 
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ATENÇÃO! IMPORTANTE!
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