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Educação financeira para 

crianças 

 

 

 
 

 

 

A expansão do acesso aos serviços bancários, 

de seguros e financeiros para todos está entre 

as metas do 8º Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável, que traz o desafio de promover 

crescimento econômico sustentado e 

sustentável até 2030. O acesso a contas, 

poupanças e meios de pagamento é 

importante porque permite às famílias 

participar da economia, guardar fundos para 

emergências, financiar a educação dos filhos 

ou estabelecer negócios. Esse movimento 

pode ser ainda mais transformador se for 

acompanhado de educação financeira, de 

maneira que os cidadãos aprendam a usar o 

dinheiro e os produtos financeiros com 

consciência e planejamento. Esse 

comportamento pode começar a ser 

construído desde cedo, a começar pelo 

exemplo que os pais dão para seus filhos. 

Informações sobre a história e a importância 

do dinheiro também ajudam a construir esse 

conhecimento.  

 

  

https://voluntariadostd.v2v.net/
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RESUMO DA ATIVIDADE 

A proposta é realizar uma série de atividades 

rápidas com um grupo formado apenas por 

crianças do ensino fundamental. O ideal é que os 

alunos já estejam aprendendo as primeiras 

operações matemáticas e que já estejam 

alfabetizados.  

O objetivo é promover a educação financeira por 

meio de brincadeiras e histórias e apresentar de 

maneira divertida alguns comportamentos e 

conhecimentos importantes para uma vida 

financeira saudável. 

Nesta atividade, o voluntário encontra quatro 

dinâmicas, que podem ser realizadas na 

sequência ou em dois encontros. São elas: 

 

• Dinâmica 1: Quanto vale? 

• Dinâmica 2: De onde vem o dinheiro? 

• Dinâmica 3: Comprar é fazer escolhas 

• Dinâmica 4: O que é economizar e o que 

é investir. 

 

Professores de história e matemática podem ser 

bons parceiros para esta atividade!  

MONTE AQUI SEU 

CRONOGRAMA 

 
[                ] PASSO 1: Apresentar proposta à escola. 

 

[                ] PASSO 2: Organizar a ação. 

 

[                ] PASSO 3: Realizar as dinâmicas. 

 

[                ] PASSO 4: Registrar os resultados no  

                     Portal dos Voluntários.  

  

PREPARE-SE 

 
Passo-a-passo completo  

 
Informações para o facilitador  

 
Referências para o facilitador 

  

 

PÚBLICO RECOMENDADO 

• Alunos do ensino Fundamental 1 e 2 

 

  

https://voluntariadostd.v2v.net/aggregator_builders?group=1


 
 

 3 

1. Passo-a-passo completo 
 

  
 

Entre em contato com a escola e agende uma conversa para a apresentação da proposta e planejamento. 

Nesta conversa, não se esqueça de: 

• Levar a proposta por escrito. 

• Definir o período e o espaço para sua realização.  

• Salientar os objetivos da atividade, que são: 

o Apresentar comportamentos compatíveis com uma vida financeira saudável. 

o Ajudar as crianças a aprenderem brincando conceitos como planejamento, 

escolhas/prioridades, o valor das coisas e o uso consciente do dinheiro.  

• Acordar o papel de cada um na realização da atividade: 

o O voluntário: propõe e executa a atividade em parceria com a escola. 

o A escola: garante o envolvimento de professores e alunos 

• Checar se há professores que se identificam com o tema e que possam apoiar a ação. Professores de 

história e matemática podem ser bom aliados na realização das dinâmicas. 

• Pedir autorização para filmar ou fotografar a atividade. 

 

 

 

  

Agende um bate-papo com o(s) professor(es) que irão conduzir o tema com você para discutir a proposta e o 

cronograma. Explique que a ação poderá ser realizada em duas versões: 

• Compacta: seleção e realização de algumas das atividades propostas. 

• Completa: realização de todas as atividades, de acordo com a sequência proposta. Para isso, poderão 

ser necessários um ou dois encontros, dependendo da disponibilidade dos professores e das turmas. 

PASSO 1 

PASSO 2 

Apresentação e planejamento da ação 

 

Organização da ação 

 

ANTES DE FALAR COM A ESCOLA, INSPIRE-SE! 

Conheça e compartilhe com a escola o site Vida e Dinheiro, uma iniciativa da Estratégia Nacional de 

Educação Financeira (ENEF) que disponibiliza diversos materiais para a inclusão da educação financeira 

nas escolas de maneira transversal. O site oferece desde um curso online para a formação do professor 

até materiais didáticos para cada ano do Ensino Fundamental e Médio. No Tocantins, essa iniciativa já é 

uma realidade! 

ACESSE O SITE | VEJA O VÍDEO SOBRE A EXPERIÊNCIA NO TOCANTINS   

VER O VÍDEO 

 

 

LEIA A MATÉRIA  

 

 

 

 

VER O VÍDEO 

http://www.vidaedinheiro.gov.br/o-programa/
https://youtu.be/3BwVDIFL_Ig?list=PL7N6wEiroEqFyVN5mq63ekRWfP1Yp-XfU
https://www.youtube.com/watch?v=dpmBzlfS5Ms
https://www.youtube.com/watch?v=dpmBzlfS5Ms
http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/noticia/2017/01/em-pesquisa-professora-descobre-que-machado-de-assis-era-contador.html
https://www.youtube.com/watch?v=qRx0IKQbE8k
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Repasse com o grupo todas as atividades propostas e avaliem juntos o que faz mais sentido para as turmas e 

para o tempo disponível. Solicite e acolha as sugestões dos professores, pois eles conhecem melhor a 

realidade das crianças. Lembre que o facilitador deverá prever um tempo para se aprofundar no assunto, 

utilizando as informações para o facilitador. 

Feito isso, liste os materiais que precisam ser providenciados e faça a divisão de tarefas entre o grupo. Juntos, 

planejem um encontro descontraído e bastante divertido. Veja algumas ideias do que pode feito:  

• Ofereça um lanche ao final da atividade. 

• Distribua pequenos brindes para as crianças que participarem das dinâmicas. 

• Distribua cofrinhos para as crianças levarem para casa. 

• Aproveite a data para fazer uma doação de livros relacionados ao tema para a biblioteca da escola 

(veja aqui algumas sugestões). 

 

 

 

  
 

  

 

Dinâmica 1: Quanto vale? 

Chegue antes ao local para preparar a sala onde as brincadeiras vão acontecer. Quando as crianças chegarem 

e se acomodarem sentadas em roda, diga: “Hoje, quando precisamos comprar alguma coisa – comida, roupa, 

sapato, etc. – usamos o dinheiro, certo? A gente trabalha, ganha o dinheiro e usa esse dinheiro para comprar 

o que precisamos. Mas houve um tempo em que o dinheiro não existia”. Em seguida, pergunte: “Vocês sabem 

como as pessoas compravam o que elas precisavam antes de existir o dinheiro?”. Peça para que elas 

compartilhem suas ideias sobre as coisas eram compradas antes de existir o dinheiro. 

Em seguida, explique: “Quando não existia dinheiro, as pessoas não compravam, elas trocavam. Essa prática 

ficou conhecida como escambo” e envolvia muita negociação entre as pessoas. Vamos dar um exemplo para 

vocês”. Com o apoio de outro voluntário ou do professor, encene uma troca bem divertida. Se possível, usem 

roupas da época em que havia o escambo. Aqui uma sugestão para esse diálogo: 

• Olá meu amigo. Preciso de trigo para produzir meu pão. Aqui tenho um cavalo bem forte. Veja como 

ele é grande e saudável, ele consegue carregar você e uma carroça cheia. Será útil para seu comércio 

de trigos. 

• Muito bonito mesmo. Troco por cinco sacos de trigo. 

• Não, meu amigo, preciso de trigo para todo o inverno. Acho que o justo são 10 sacos de trigo. 

• Mas esse trigo já foi colhido há meses, precisa ser consumido rapidamente. 

• Bem, então troco cinco sacos de trigo pela metade do meu cavalo.  

• E eu faço o quê com meio cavalo? Preciso dele vivo e inteiro! 

• Ai ai ai, que confusão! Então me entregue cinco sacos agora e outros cinco na próxima colheita. Volto 

para lhe cobrar. 

PASSO 3 
Realização da atividade  

TEMPO NECESSÁRIO PARA A ATIVIDADE COMPLETA: 1h30m 

 

http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/7-livros-encantadores-para-criancas-sobre-dinheiro/
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Dependendo da idade das crianças que compõem a turma, você poderá acrescentar mais detalhes sobre essa 

história. No site do Banco Central do Brasil você encontra essa história. Se possível, peça o apoio de um 

professor de história. 

Depois dessa dinâmica, explique que o dinheiro surgiu para tornar trocas como essas mais fáceis. Com o 

dinheiro, o dono do cavalo coloca um preço no cavalo que ele vai vender e o dono do trigo coloca um preço 

no saco de trigo. Assim, cada produto “vale” um dinheiro. O passo seguinte é mostrar como isso funciona na 

prática: 

• Apresente todas as cédulas e moedas do dinheiro brasileiro. Você pode fazer isso usando um 

projetor, uma cartolina ou distribuindo dinheiro de mentira para que eles manuseiem. 

• Explique quanto vale cada cédula/moeda e descreva as cores e os desenhos que aparecem em cada 

uma delas (veja as descrições das cédulas e das moedas no site do Banco Central do Brasil). Comente 

como as notas são produzidas e explique que o seu papel é feito de uma árvore específica, a 

amoreira. 

• Comente que o Brasil já teve outras moedas antes do Real e, se possível, projete as imagens da 

cartilha Dinheiro no Brasil, disponível no site do Banco Central. Outra opção é criar uma linha do 

tempo usando as imagens da cartilha. 

• Em seguida, peça para as crianças atribuírem valor a vários objetos que fazem parte do dia-a-dia 

delas. Pergunte: “Quantos Reais vocês acham que a gente precisa para comprar um sorvete? E um 

brinquedo bem legal? E um livro bem legal? E um carro? E a conta de luz de nossa escola?...” Faça essa 

brincadeira e depois mostre os valores aproximados de cada bem comentado. Para ficar mais 

divertido, você pode anotar as respostas das crianças e dar pequenos brindes para aquelas que mais 

se aproximarem da resposta certa. 

 

Dinâmica 2: De onde vem o dinheiro? 

Separe a turma em pequenos grupos e peça para debaterem e responderem às perguntas abaixo em um 

papel. Se eles precisarem de ajuda para escrever, um voluntário poderá ficar responsável por passar pelos 

grupos e fazer as anotações. 

• De onde vem o dinheiro que os adultos usam para pagar todas essas coisas? Para responder, pense 

nos seus pais, parentes e amigos.  

• O que vocês sabem fazer? Quais talentos poderiam ajudar vocês a ganharem dinheiro no futuro? 

Escreva uma lista.  

 

Em seguida, peça para que eles comentem o que anotaram. Depois de ouvir as respostas, explique que o 

dinheiro é fruto de trabalho, conhecimento ou iniciativas pessoais. Para os adultos, a renda também pode vir 

de uma herança, do aluguel de uma propriedade ou de investimentos. 

Os pais trabalham para satisfazer as necessidades da família, pagar as contas, dar conforto, segurança, lazer e 

garantir um bom futuro. Mas é importante lembrar que o trabalho não existe só para ganhar dinheiro. 

Quando a gente faz uma coisa que gosta, quando a gente coloca os nossos talentos à serviço das nossas 

comunidades, é bom tanto para as pessoas quanto para a sociedade. É assim que o mundo se desenvolve. 

Traga alguns exemplos de profissões e como elas contribuem para as comunidades. Explore os talentos que é 

preciso ter e desenvolver para atuar em cada uma delas. Por exemplo: 

http://www.bcb.gov.br/htms/origevol.asp
http://www.bcb.gov.br/novasnotas/index.html
http://www.bcb.gov.br/htms/mecir/mcomum/mecomum.asp
http://www.bcb.gov.br/Pre/PEF/PORT/publicacoes_DinheironoBrasil.pdf
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• Professores: ajudam as crianças a adquirirem conhecimentos essenciais para a vida. Para conseguir 

ensinar crianças de diferentes idades, eles precisam estar sempre estudando e se atualizando. 

• Bombeiros: precisam ser corajosos e estar dispostos a arriscar suas vidas pela vida dos outros. 

Precisam estudar e treinar muito para que suas operações de salvamento sejam um sucesso. 

• Engenheiros: precisam estudar para saber como construir boas casas, prédios, escolas, pontes, etc. É 

responsabilidade dele garantir que a ponte vai resistir ao peso dos carros e caminhões, que o prédio 

não vai desmoronar, que as escolas terão boa estrutura e segurança para as crianças. 

• Profissionais de limpeza: sem eles, a escola seria suja e insalubre. As ruas teriam os bueiros todos 

entupidos, as casas, escritórios e meios de transporte seriam cheios de lixo, sujeira, e muitas doenças 

se propagariam mais facilmente entre as pessoas. Se o profissional trabalha dentro de uma fábrica de 

alimentos ou um restaurante, por exemplo, seu trabalho é fundamental para evitar a contaminação. 

• Dançarinos, cantores e artistas: nos encantam com seus talentos e criam espetáculos culturais que nos 

ensinam, nos alegram e nos fazem pensar sobre a vida e o mundo. Precisam treinar e estudar muito 

para desempenharem bem seus papeis.  

 

Peça para que as crianças deem outros exemplos e compartilhem quais carreiras desejariam seguir e quais 

talentos gostariam de disponibilizar para suas comunidades. Ao final, dê uma sugestão: “Todos os dias, 

quando vierem para a escola, lembrem-se que a educação vai ajudar vocês a concretizarem esse plano. 

Anotem seus planos para o futuro em um caderno ou um diário e avaliem, ao longo dos anos, o que vocês 

precisam fazer para torná-los realidade”. 

 

Dinâmica 3: Comprar é fazer escolhas 

Peça para que as crianças ajudem na listagem desses exemplos e faça anotações. Em seguida, convide-as para 

uma brincadeira. Distribua para cada uma delas notas de mentira que totalizem R$ 50,00 (para facilitar, você 

pode usar modelos disponíveis para impressão na internet ou simplesmente produzir essas notas em Word ou 

PowerPoint para impressão em preto e branco). Em seguida, explique: “Este é o salário que vocês receberam 

neste mês”. Mostre para eles três caixas, onde há itens nos valores de R$ 10, R$ 20 e R$ 50 em cada uma 

delas. Por exemplo: 

• Caixa com itens no valor de R$ 10,00: pequenos brinquedos (iôiô, peão, bolas de gude, etc.) 

• Caixa com itens no valor de R$ 20,00: canetas, lápis de cor, giz de cera, borrachas, etc. 

• Caixa com itens no valor de R$ 50,00: pequenos livros, cadernos, blocos de papel, etc. 

 

Depois, apresente as regras para o uso do dinheiro: eles podem gastar tudo ou parte do dinheiro no que 

desejarem ou podem se juntar para comprar itens de uso coletivo, que seriam doados à escola. Nesse caso, 

eles poderão se reunir em assembleia e definir o que será comprado com o dinheiro, limitado ao orçamento 

disponível para esta ação. Leve algumas sugestões impressas previamente combinadas com a professora 

(livros para a biblioteca, bolas, materiais/jogos para a professora usar em sala de aula, etc.). Para ficar ainda 

mais divertido, a professora pode fazer uma “campanha”, arrecadando parte do dinheiro que não foi gasto 

para a compra do item coletivo. 

O importante nesse exercício é que eles compreendam que há itens mais caros e itens mais baratos e que 

toda compra sempre envolve fazer escolhas. Essas escolhas podem envolver necessidades individuais ou 

coletivas, como acontece em uma família.  
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Ao final da brincadeira, comente como foi a dinâmica, tomando o cuidado de não colocar juízo de valor sobre 

as escolhas feitas. Explique que muitas vezes é difícil fazer escolhas, mas é fundamental aprender a definir 

prioridades e a planejar o uso do dinheiro com consciência. Para concluir, mostre uma planilha de orçamento 

pessoal preenchida, para que eles visualizem como, na vida “real”, deve ser feito o controle de “entradas” e 

“saídas” (aqui você encontra uma planilha para usar de modelo). Faça um balanço de todo o dinheiro que eles 

receberam e todo o dinheiro que eles gastaram. Caso a professora de matemática esteja participando da 

atividade, ela poderá aproveitar para praticar exercícios matemáticos com a turma.  

 

Dinâmica 4: O que é economizar e o que é investir 

Pergunte para as crianças se elas conhecem o significado da palavra “economizar”. Depois que elas 

comentarem, liste alguns sinônimos (poupar, acumular, guardar) e antônimos (consumir, comprar, adquirir). 

Em seguida, explique que, para economizar, também é necessário fazer escolhas. E, para isso, é preciso saber a 

diferença entre o que você quer e o que você precisa. Em grupos ou individualmente, peça para as crianças 

listarem coisas do dia-a-dia que elas precisam ter para sobreviver (comida, lazer, segurança, casa, escola, 

roupas, sapatos, etc.) e o que elas gostariam de ter (determinadas roupas ou brinquedos, telefone celular, 

tratamentos de beleza, viajar, conhecer a Disney, assistir a um jogo de futebol, etc.).  

Em seguida, com a lista pronta, pergunte quais itens da lista elas poderiam cortar com o objetivo de 

economizar. Sugira que elas façam cortes nos itens que elas “gostariam de ter”, mantendo aqueles que são 

essenciais. Depois do exercício, explique que elas podem fazer isso em casa também, economizando água e 

luz e deixando de comprar coisas que elas não precisam. Outra forma de economizar é cuidando bem de seus 

pertences, para que eles durem mais. 

Depois, pergunte: “e o que a gente faz com esse dinheirinho que sobra com as nossas economias?”. Explique: 

“qualquer economia, por menor que seja, pode, ao longo do tempo, virar a conquista de algo que você quer 

muito. Quando você toma decisões que trarão recompensas no futuro, ou seja, quando você abre mão de 

uma coisa que te faz feliz no presente para conquistar algo ainda melhor no futuro, você está fazendo um 

investimento. Isso vale para a compra de um bem e até mesmo para a educação. Pois quando você estuda e 

se prepara para se tornar um bom profissional e ter um trabalho melhor remunerado, está investindo no seu 

futuro”. Desenhe essa explicação na lousa para que o conceito fique bem claro: presente = economizo, 

priorizo, faço escolhas, planejo meu amanhã, planto sementes | futuro = me beneficio das minhas conquistas, 

colho o que semeei. 

Para concluir, diga: “realizar um sonho, um plano, pode te deixar muito feliz. Mas não podemos nos esquecer 

que há diversas coisas que o dinheiro não compra”. Peça para que as crianças deem alguns exemplos: a 

amizade e o carinho que existe entre eles, o conhecimento que se adquire na escola com os professores, o 

amor da família, um lindo dia de sol, as risadas, as brincadeiras... “É muito importante saber usar bem o 

dinheiro e se preparar para o futuro. Mas não podemos nos esquecer do valor do que não pode ser 

comprado”, conclua.  

 

 

  
 

Posteriormente, a iniciativa poderá ser matéria no jornal interno, informativo, fanpage ou blog da instituição. 

Não se esqueça de publicar a atividade no Portal do PEB, registrando os resultados da experiência. Para isso, 

basta criar uma Ação Voluntária dentro da Ação Mãe  

PASSO 6 Divulgação da atividade 

https://sustentabilidade.santander.com.br/pt/Espaco-de-Praticas/Download/planilha-vida-financeira-santander-vf.xlsx
https://voluntariadostd.v2v.net/
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2. Informações para o facilitador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A importância do tema 
Segundo a Estratégia Nacional de Educação 

Financeira (ENEF), a educação financeira “contribui 

com a construção das competências necessárias 

para que os estudantes enfrentem os desafios 

sociais e econômicos da sociedade e, também, 

para o exercício da cidadania”. Além de adquirirem 

mais condições de serem protagonistas de suas 

vidas, os alunos podem transmitir o que 

aprenderam para seus amigos e familiares, 

multiplicando os benefícios da educação 

financeira. 

Segunda a educadora financeira Cassia D’Aquino, 

“o objetivo da Educação Financeira deve ser o de 

criar uma mentalidade adequada e saudável em 

relação ao dinheiro”. Ela esclarece que uma 

educação financeira deve prioritariamente envolver 

4 aspectos1: 

Como ganhar dinheiro: nos dias atuais, não basta 

preparar o aluno para o mercado de trabalho, tal 

como conhecemos e fomos educados para ele. O 

empreendedorismo e a inovação, por exemplo, 

também precisam ser incentivados.  

Como gastar o dinheiro: saber diferenciar o "eu 

quero" do "eu preciso" é muito importante. Cabe 

aos pais e educadores ensinar que, na vida, as 

necessidades vêm em primeiro lugar. 

                                                 
1 Fonte: http://educacaofinanceira.com.br/  

Como poupar: além de trazer segurança, ajuda a 

ensinar disciplina, limites e auto respeito. 

Como doar tempo, talento e dinheiro: acima de 

tudo, a Educação Financeira deve ensinar que a 

responsabilidade social e a ética precisam estar 

sempre presentes no ganho e uso do dinheiro. 

 

Educação Financeira no Pisa 
Atualmente, a competência financeira é 

considerada tão importante que em 2012 passou a 

integrar a avaliação do Pisa (Programme for 

International Student Assessment – Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes).  

Coordenado pela Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Pisa 

verifica até que ponto as escolas de cada país 

participante estão preparando seus jovens para 

exercer o papel de cidadãos na sociedade 

contemporânea. 

Os estudantes tiveram sua competência financeira 

avaliada pela primeira vez em 2015 e os resultados 

foram desanimadores2:  

• O Brasil ficou em último lugar entre os 15 

países estudados; 

                                                 
2 Fonte: Terra Notícias 

 “Crescimento 

econômico não 

significa nada se as 

pessoas ficam de 

fora.” 

Jack Kamp 

 

http://educacaofinanceira.com.br/
http://portal.inep.gov.br/pisa
https://www.terra.com.br/noticias/mundo/europa/estudantes-brasileiros-sao-os-piores-em-compreensao-financeira-segundo-ocde,457eb4be2c2b7354b893dcec39ea290708vx2x9g.html
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•  53% dos alunos "não atingiram o nível 

básico" de conhecimentos financeiros 

• Apenas 3% dos estudantes brasileiros 

demonstraram "rendimento de destaque", 

o que significa saber "analisar produtos 

financeiros complexos" e "resolver 

problemas financeiros não rotineiros". 

Segundo o secretário-geral da OCDE, o 

mexicano Ángel Gurría, na prática, isso 

significa que os alunos não conseguem 

compreender um simples orçamento, nem as 

despesas envolvidas na compra de um veículo, 

por exemplo. 

Referências para 
o facilitador 
 

Sobre o ODS 8 

ODS 8 – Trabalho decente e crescimento 

econômico: 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/ 

 

História do dinheiro 
A origem do Dinheiro – Cartilha do Banco Central 

do Brasil: http://www.bcb.gov.br/htms/origevol.asp  
 

Dinheiro no Brasil: 

http://www.bcb.gov.br/Pre/PEF/PORT/publicacoes_

DinheironoBrasil.pdf  

 

Educação financeira para 
crianças 
Vida e Dinheiro – Materiais didáticos para as 

escolas: http://www.vidaedinheiro.gov.br/o-

programa/ 

 

Site da Educadora Financeira Cassia D’Aquino: 

http://educacaofinanceira.com.br/ 

 

Educação no Brasil 
Resultados históricos do Pisa: 

http://portal.inep.gov.br/pisa  

 

Complete esta lista com outras sugestões!  
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