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MAS, E AGORA?
POR ONDE
COMEÇAR?



O processo é longo e deve durar toda infância e 
adolescência para que, ao começar trabalhar, a 
pessoa esteja preparada para poupar e ter uma 

boa relação com os seus ganhos.

Os pais podem ir estabelecendo pequenos ganhos aos 
filhos, ensinando que sempre que pega uma coisa no
supermercado ele tem que pagar e que se o objetivo é 
comprar algo maior, é necessário poupar. 

Algo deve ficar bem claro aqui:
a educação financeira deve
começar em casa!



Você, enquanto professor, vai definir como a 
escola vai colaborar com esse processo. 
As atividades que você vai implantar 
naturalmente na rotina de aula podem 
colaborar e formar jovens bem preparados 
para lidar com o dinheiro.



A gurizada não pode encarar dinheiro 
como uma mágica que realiza todos
os seus sonhos e vontades, em vez 
disso, ela precisa entender que as 
moedas, as notas e os cartões estão
ligados ao consumo. 

Para iniciar a Educação Financeira com  
as crianças, é importante, primeiramente, 
ensinar o que é dinheiro. 

1 Explique o que
é dinheiro: 



Com os maiores é legal propor a seguinte tarefa:
O que é dinheiro? Para que serve? Como consegui-lo? 
Os objetivos nessa tarefa são a investigação e avaliação 
diagnóstica sobre o que os estudantes entendem por 
dinheiro, como obtê-lo e sua serventia.

Para sua aplicação, o professor pode dividir os alunos 
em duplas para que discutam sobre o assunto.
Após os mesmos entregarem as respostas ao
professor, é necessária uma discussão com
os membros da sala sobre os resultados.  



As fábulas infantis podem ajudar
a introduzir o tema para os pequeninos. Leitura e 
discussão, sempre guiadas pelo professor, é uma boa 
forma de fazer a turma interagir e discutir a relação 
de compra e venda. 

2 Vamos às
fábulas:



É claro que tudo tem que ser bem básico e com 
um vocabulário muito simples, para se adequar à 
idade. Porém, isso não deve servir como motivo 
para não introduzir o assunto. 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, para mostrar como o trabalho 

e a economia é importante para o futuro. 



Biscoito das finanças3
Faça um saquinho biscoitinhos ou produzam os biscoitinhos 
na escola. Lembre que todos os saquinhos devem ser iguais. 

Distribua para a turma e fale para eles não comerem nem
fazerem nada antes da atividade. Peça para que cada um 

conte como pretende agir com o que ganhou. 

Se necessário, faça perguntas como: “Quem vai comer tudo 
de uma vez?”, “Quem vai guardar”, “Quem vai dividir?”.
Pode pedir para que escrevam. Depois, recolha e no
quadro mostre a vantagem de cada uma das ações.



Quem poupar terá biscoitos para muitos recreios,
já quem come tudo passará vontade quando
vir os colegas comendo. Essa é uma maneira 
divertida de ensinar como é importante poupar.
Depois, é só fazer a ligação de guardar os 
biscoitos com economizar dinheiro e
ficará mais fácil de entender.



Cofrinho para
que te quero?4

Depois de ensinar as crianças a pouparem, você 
pode ajudá-las a ter um local para isso.
Usando sucata e papel colorido, faça
cofrinhos em sala de aula. 

Caixinhas, potes de margarina e até garrafa pet podem 
ser usados com essa finalidade. Revistas e colas podem 
ser necessárias para que as crianças decorem. 
Durante a atividade, reforce o motivo de ter um cofre 
e a importância de poupar, e, dependendo da idade, 
relacione o ato de poupar no cofre com o de ter uma 
poupança, para que eles entendam como
os pais conseguem guardar dinheiro. 



Durante a diversão em sala de aula,
conceitos simples podem ser ensinados.
Com toda esta experiência, provavelmente 
isso será levado para toda a vida.



O Youtube hoje em dia pode ser 
um grande aliado nosso. Quando 
quiseremos tornar algo mais visual 
para os menores, o uso de vídeos
se torna bem interessante. 

Uma ferramenta bem legal: 

5
Você conhece Zequinha? E a porquinha Poupança? Então 
entra no link a seguir e conheça a história do Zequinha
e seu sonho em ter um cavalo, uma forma bem lúdica
de tratar sobre poupança e economia. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Zpo9CNzqwRk



Quintal da
Cultura: 6

Divertido e educativo, o programa acompanha quatro 
crianças – os irmãos Ludovico e Doroteia, o amigo 
Osório e sua tia Ofélia , que brincam e se divertem 
aprendendo coisas novas ao lado de um jabuti
chamado Quelônio e da minhoca Minhoquias.  
Em um de seus episódios o tema é: Poupança. 
Utilizando situações que são vivenciadas pelas 
crianças como a aula de ballet e a escolhinha de f
utebol, o jabuti Quelônio dá uma grande aula. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=9j70oovGmKk



7

Fazendo o próprio
orçamento: 

Aqui os objetivos são estimular a produção 
de significados dos estudantes sobre
orçamento pessoal, cortes de despesas
e planejamento para o uso do dinheiro.
Na aplicação dessa atividade, em se tratando 
de alunos que em sua maioria não possuem 
mesada, convém o professor fornecer um 
valor de mesada fixo para todos os alunos 
e, a seguir, estimulá-los a construir um
orçamento com possíveis gastos que teriam 
semanalmente.



7

Nessa tarefa, assim como um adulto que possue
remuneração fixa (salário) e que precisa enquadrar 
seus gastos sob essa renda mensal, as crianças 
também podem planejar como devem gastar
o dinheiro que recebem de uma possível mesada. 

 A intenção é de que posteriormente
pesquisem os preços para verificar se
seus gastos estão dentro do valor recebido. 



Você conhece o ENEF?

8 O objetivo da ENEF, criada através do Decreto 
Federal 7.397/2010, é contribuir para o 
fortalecimento da cidadania ao fornecer e 
apoiar ações que ajudem a população a tomar 
decisões financeiras mais autônomas 
e conscientes. 

A Estratégia Nacional de Educação Financeira – ENEF – 
é uma mobilização multissetorial em torno da

promoção de ações de educação financeira no Brasil. 



No site www.vidaedinheiro.gov.br você
encontra um material para as turmas do 
Ensino Fundamental I e II. São livros de
atividades conforme os anos de ensino.

Ali você encontra os livros para os alunos
e o exemplar do professor com orientações 

para os projetos do material.



9
Em sala de aula a referência da sua 

turma é você. Quando precisar
exemplificar algo, use o seu cotidiano 

e as suas vivências para ilustrar
determinadas ações e atitudes.

Com elas ensine o valor do esforço
e da recompensa, fale sobre

persistência e comprometimento,
não desestimule as ideias que

você ache inviáveis e incentive
as pequenas atividades e

a resolução de problemas.

Seja
você o

exemplo:



9 10 Projeto 
“Deixa que eu conto!”,
 da Editora Cassol:

 Ao final do projeto, esse valor será trocado por um 
livro da Editora Cassol, podendo ainda receber a visita 
de um dos nossos autores na escola ou visitar Espaço 

LER!  Entre em contato conosco da Editora Cassol e 
saiba como proceder para poder participar do nosso 

projeto de educação financeira.

Este é um projeto da Editora Cassol que incentiva a 
economia de dinheiro através de moedas depositadas 

pelas crianças em um cofrinho, ao longo de 3 meses.



@ler.cassol/LERCassol

Rua Ramiro Barcelos, 386
Bairro Floresta - Porto Alegre/RS
(51) 3028-3086 | (51) 98447-9713

assessoriaeditoracassol@gmail.com
lercassol@gmail.com

www.editoracassol.com 


