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RESUMO 

 
LIMA, Nathalia Batista de. Educação Financeira é coisa de criança: experiência 

em uma turma de 2° ano. 2016. 59 f. Produto Final (Especialização em Docência da 
Educação Básica na Disciplina Anos Iniciais do Ensino Fundamental) – Colégio 
Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de 
Janeiro, 2017. 
 
Este trabalho consiste no produto acadêmico final do curso de Especialização de 
Docência em Educação Básica do Programa de Residência Docente – Colégio 
Pedro II e,se trata de uma pesquisa qualitativa, inspirada em elementos da 
Pesquisa-Ação, que visa contribuir para a reflexão dos alunos do 2° ano de 
escolaridade do Ensino Fundamental no que diz respeito ao valor material e não 
material dos objetos e das ações, corroborando uma tentativa interdisciplinar a partir 
dos interesses que as mesmas apresentam. O projeto de pesquisa foi desenvolvido 
na Escola Municipal Antônio Santiago, na rede municipal de Teresópolis – cujo IDEB 
é de referência na região. Apresento a diferença entre os conceitos de Educação 
Financeira e de Alfabetização Financeira para fundamentar as ações refletidas no 
cotidiano escolar. Foi realizada uma sequência didática inspirada em elementos da 
Pesquisa-Ação, portanto, obtendo a colaboração dos sujeitos da pesquisa. O 
trabalho traz a relevância de ter sido uma experiência incomum para aqueles alunos 
e, também, por não haver tantos trabalhos acadêmicos sobre Educação Financeira 
turmas de anos iniciais do Ensino Fundamental. O instrumento para a análise dos 
dados foi a observação participante dos fatos durante as importantes descobertas 
dos vinte e oito alunos envolvidos nesta pesquisa. Os resultados foram relevantes, 
levando as crianças a se sensibilizarem frente às questões financeiras e ao 
consumismo exagerado, também, a se identificarem como produtores de 
conhecimento em diversas áreas e, contudo, proporcionando uma tentativa de 
interdisciplinaridade escolar. 
 
 
Palavras-chaves: Educação financeira. Sistema monetário. Alfabetização 
financeira. Observação participante. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este produto acadêmico final consistiu em uma das etapas para a conclusão 

do curso de Especialização de Docência em Educação Básica do Programa de 

Residência Docente 2016 – Colégio Pedro II. Meu trabalho docente como professora 

do 2° ano do Ensino Fundamental I foi profundamente transformado ao ingressar 

neste curso.Sou concursada em regime estatutário pela Prefeitura de Teresópolis-

RJ, desde o ano de 2014, formada professora pelo Instituto de Educação Clélia 

Nanci, em nível Médio, sob a titularidade de normalista e, de pedagoga, pela 

Universidade Federal Fluminense. No ano de 2016, lecionei para a turma 202 

composta por vinte e oito alunos, treze meninas e quinze meninos, entre eles dois 

repetentes, mas nenhum com defasagem idade/série, na Escola Municipal Antônio 

Santiago, localizada em território urbano do supracitado município, cujo IDEB é igual 

a 7,6. 

 No processo de formação oferecido pelo Colégio Pedro II foi muito difícil 

começar a traçar uma linha de pesquisa para produzir meu trabalho acadêmico. 

Primeiramente, fiquei muito voltada às questões socioafetivas, com as quais eu não 

estava conseguindo lidar junto aos meus alunos. Fiquei perdida entre as 

observações e não sabia por onde começar. 

A partir de reflexões geradas nas reuniões de supervisão e os apontamentos 

das colegas e da supervisora foi possível que eu enxergasse ointeresse para vendas 

que aqueles alunos apresentavam em sala. Vendiam caricaturas, pulseiras de 

“liguinhas”1(sic) e de papel, enfeite artesanal feito de rolo de papel higiênico e 

retalhos, cartas de bafo feitas à mão, livros que eles mesmos produzem com folhas 

de ofício grampeadas. Também havia quem ensinasse a jogar Minecraf, como 

youtuber2, através da internet. Desse modo, entre os vendedores, havia também os 

prestadores de serviço. Enfim, para que a propaganda desse comércio não os 

tirasse a concentração com certa intensidade, eu optei por um momento de anúncios 

no início da aula; posteriormente chamado de classificados orais. 

Esses momentos de venda chegaram a gerar alguns conflitos em sala: tive 

meninos chamando uma menina de “trapaceira” por vender uma pulseira à R$2,00 

                                                
1Liguinhas são finos elásticos de cabelo, usados para fazer penteados, como amarrar pequenas tranças e etc. 
2Youtuber é uma pessoa que possui um canal na rede social videomidiática chamada Youtube. 
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(dois reais); e, uma menina que queria produzir “de graça”, mas a mãe não deixou 

que ela o fizesse mais. Em contrapartida, tive a seguinte fala: “Tia, vou vender os 

livros com as histórias que a gente escreve. Só preciso melhorar um pouquinho na 

letra” (A. R., 8 anos, em 09/07/2016). Pareceu, então, que o interesse por vendas 

não era ruim, eu poderia obter um benefício pedagógico dele.  

Ao conversar com as colegas da Residência, bem como, com a supervisora, 

fui me atentando ao fato de que a minha turma estavamuito inserida no mundo das 

vendas. Isso não chegava ainda a ser o problema da pesquisa propriamente dito, 

mas era uma grande inquietação. O problema inicial da pesquisa pode ser expresso 

pela seguinte pergunta: é possível aproveitar o interesse dos alunos com relação às 

vendas e desenvolver conteúdos de diferentes componentes curriculares, buscando 

promover uma abordagem diferenciada? Meu intento eraencontrar o que os levava a 

se interessarem tanto por vendas; o momento em que isso começou; sea profissão 

dos responsáveis legais girava em torno de comércios; e, comportamento no ano 

anterior com outros professores. 

Este trabalho foi um esforço inicial para compreender a diferença entre os 

conceitos de Educação Financeira e Alfabetização Financeirapensando em ações 

práticas desenvolvidas em uma sequência didática. Para Silva Neto (2015), Potrich 

(2014) e Potrich et al. (2013; 2015), quando o indivíduo obtém informações e 

conhecimentos financeiros que podem lhe gerar resultados favoráveis, ocorre aí a 

Educação Financeira. Já a Alfabetização Financeira se dá na medida em que 

sobrevém às aplicações destes conhecimentos. Muitas crianças já chegam à escola 

com conhecimentos prévios de Educação Financeira, mas não sabem como fazer 

corretamente suas aplicações. Estas crianças, ao crescerem, podem se deparar com 

situações mais sérias, como falta de planejamento financeiro, endividamento, falta 

de conhecimento para calcular porcentagem de juros, entre outras situações. Por 

esse motivo, educar e alfabetizar financeiramente os alunos tem sido uma 

preocupação de entidades financeiras, como o SPC, que incentivou os quadrinhos 

do site3 “Meu Bolso Feliz” – utilizados neste trabalho – e, governamental, quando a 

Educação Financeira foi inserida no documento final da Base Nacional Comum 

Curricular para o Ensino Fundamental, mas a partir do 6° ano de escolaridade. Os 

quadrinhos mencionados são de autoria do Maurício de Sousa, criador da Turma da 

                                                
3 <http://meubolsofeliz.com.br/author/mauriciodesousa/> Acesso em 20 ago. 2016. 
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Mônica e foram lançados como parte integrante do Programa Consumo Consciente, 

em parceria com o SPC Brasil, no ano de 2014. 

Assim, considero que a Educação e Alfabetização Financeiras são processos 

possíveis de serem desenvolvidos no contexto infantil. É possível fazer este 

trabalho, pois as crianças estão inseridas em contextos de 

compras/vendase,precisamrefletir acerca das demandas sociais. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Geral 

Analisar a importância da educação financeira em uma turma de 2º ano do 

Ensino Fundamental.  

 

2.2 Específicos 

 Diferenciar os conceitos de Educação e Alfabetização financeiras. 

 Descrever a necessidade de Educação/Alfabetização financeirade crianças.  

 Discutir sobre o uso adequado e saudável em relação ao dinheiro no universo 

infantil, a partir das ações pedagógicas desenvolvidas.  
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3 JUSTIFICATIVA 

 A relevância deste estudo para a minha instituição de origem é a de que ele 

traz, sob a ótica das crianças, questões sobre o poder do consumo e a influência 

que a educação pode exercer para a tomada de decisões econômicas. A presente 

pesquisa pretendeu iniciar o processo de sensibilização e reflexão de uma educação 

financeira para os alunos da turma 202, da Escola Municipal Antônio Santiago, em 

Teresópolis - RJ visto que o pensamento capitalista4 está presente em qualquer ação 

e/ou assunto que seja abordado com a turma. Afinal, o poder de compra e venda 

não está longe da escola: cantina, festas externas para angariação de fundos 

aplicando-os em prol da estrutura física e pedagógica da escola, entre outros 

eventos de mesmo caráter.  

Hoje, é perceptível através dos noticiários impressos e televisivos, bem como, 

pelos relatos das crianças, que o contexto familiar econômico delas perpassa por 

uma crise financeira. Inclusive, a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) incluiu em seu programa de trabalho entre os 

anos de 2004 e 2005 o chamado Financial Education Project (Projeto de Educação 

Financeira), com o intuito de educar financeiramente os cidadãos dos países 

envolvidos, entre eles, também o Brasil. 

O uso não planejado do dinheiro em nossa sociedade capitalista pode trazer 

consequências desmedidas, tais como: endividamento, solicitações de crediário 

bancário, restrições de compra e venda e perda de bens e afins. Por isso, a 

importância de ser conduzida pedagogicamente uma intervenção, principalmente, 

para este grupo de alunos que se atenta tanto às questões ligadas ao comércio, com 

a finalidade de introduzir o pensamento crítico ao gasto exagerado e supérfluo, reais 

necessidades, responsabilidade e planejamento matemático financeiro. 

No Brasil existe o Programa de Educação Financeira nas Escolas, com um 

grupo de apoio pedagógico formado por professores da rede de São Paulo, bem 

como secretários estatuais de educação, entre outros sujeitos da AEF - Brasil, para 

                                                
4
 Sociedade capitalista, segundo Engels e Marx, trata-se de um tipo de organização humano coletiva 

que visa produzir modos de sobrevivência sob o capital, lucro e divisão de classes (1987). Segundo 
Weber, “Capitalismo existe lá onde a cobertura das necessidades de um grupo humano, mediante 
atividades industriais e comerciais, realiza-se pelo caminho do empreendimento, não importando a 
necessidade" (WEBER, 2006, p.13). 
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formular orientações de aplicação sobre esta modalidade dentro do Ensino Médio 

brasileiro; e, o Decreto nº 7.397, 22 de dezembro de 2010, que instituiu a Estratégia 

Nacional de Educação Financeira (ENEF). Desse modo, em nosso país, já vem 

sendo discutido e foi aprovado, segundo o site do Ministério da Educação (MEC), 

que a temática trazida pela educação financeira (consumo e educação financeira) 

seja veiculada nas escolas de modo transversal, constando desde já no documento 

preliminar da Base Nacional Curricular Comum para o Novo Ensino Médio. Ou seja, 

a preocupação em formar as crianças e, mais precisamente, os jovens para o 

Mercado financeiro demonstra ser uma crescente nacional e mundialmente.  

Em busca por referências bibliográficas que tratassem do assunto, encontrei 

desde o final dos anos 1990 e início dos anos 2000 o surgimento de escritos 

acadêmicos e literários que indicavam a necessidade de uma “racionalização 

financeira” (SAVIANI, 1999). No Google Scholar5 é possível obter um razoável 

número de trabalhos científicos que tratam da matemática financeira dentro do 

ambiente escolar. Inclusive, dissertações de Mestrado Profissional de pesquisadores 

ligados ao campo da Matemática e Ciências Exatas.  

Um dos que me chamou a atenção foi o artigo sob o título “O uso da 

matemática para a educação financeira a partir do ensino fundamental”, cuja 

proposta é nortear ao professor estratégias com as quais estimular a organização 

financeira dos indivíduos nas séries finais dessa modalidade de ensino. O texto de 

Theodoro (2008) foi um destaque para mim, pois é confluente com algumas das 

estratégias que eu fiz uso na pesquisa, mesmo que sua aplicação tenha sido para 

alunos dos anos finais do Ensino Fundamental. 

Assim, este trabalho se insere em um espaço acadêmico pouco explorado 

ainda,visto que experiências docentes nos anos iniciais não são registros 

acadêmicos muito fáceis de serem encontrados em ferramentas de busca. Eles até 

existem, mas estão anônimos academicamente. 

Outro ponto a se ressaltar é o reconhecimento de que existem grupos não 

favoráveis à inserção da Educação Financeira como um componente curricular nas 

escolas, principalmente, para os anos iniciais do Ensino Fundamental. A sua 

justificativa está na crítica à aceleração frente ao consumismo exacerbado e ao 

                                                
5
Ferramenta online, como um buscador de artigos científicos contemplando diversas áreas do 

conhecimento, em que se pode obter informações fidedignas, atuais e revisadas.  



17 

 

imediatismo. 

Augustinis, Costa e Barros (2012, p. 83) buscam 

analisar os discursos sobre educação financeira dos seguintes atores 
sociais: (a) do governo brasileiro, por meio da Estratégia Nacional de 
Educação Financeira; (b) da empresa Mastercard, por meio do seu 
programa „Consumo Inteligente, Consumidor Consciente‟; e (c) da 
Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento 
(OCDE) por meio do seu projeto International Finantial Gateway.  

 

 As autoras enfatizam, baseadas em outros críticos, que a difusão da 

Educação Financeira poderia estar assumindo uma postura dogmática, visto que 

apenas a Educação Financeira, propriamente dita, não seria o suficiente para 

instrumentalizar o consumidor, levando-o à decisões financeiras comprometedoras. 

As convergências nos discursos nos permitem, ainda, inferir que 
talvez o elemento discursivo comum entre governos, empresas 
privadas e organizações internacionais, no que se refere ao tema da 
educação financeira, seja a própria lógica de mercado. Nossa análise 
sugere que os objetos discursivos relacionados ao tema não são 
neutros e nem inocentes, uma vez que visivelmente beneficiam a 
atuação de alguns atores em detrimento de outros, e corroboram um 
tipo específico de mercado: o mercado livre neoliberal. 

(AUGUSTINIS; COSTA; BARROS, 2012, p.100) 

 As autoras concluem que a lógica neoliberal6, que se expande e fortalece o 

mercado, intrínseca ao capitalismo, está presente na confluência de interesses que 

os diferentes atores sociais envolvidos e pesquisados apresentam. Desse modo, 

excluem uma suposta neutralidade que à inserção da Educação Financeira nas 

escolas posso aparentar. 

 

 

 

 

 

                                                
6
Neoliberalismo, segundo Botiglieri e Neto (2014, p. 19), é“um fenômeno político e econômico 

nascido após a Segunda GuerraMundial (1939-1945), especialmente na Europa e América do Norte, 
onde o capitalismo jáse mostrava mais avançado. Dentre as principais bases para a compreensão 
desta teoria,estão os textos de Friedrich Hayek – O caminho da servidão (1944) e Milton Friedman –
Capitalismo e liberdade (1962)”. 



18 

 

4 REFERENCIAL TEÓRICO 

A Matemática e seus conceitos vinculados à Educação Financeiranão são um 

fim em si mesmos dentro deste trabalho. As intençõesdos aportes teóricos utilizados 

foram: conceituar e diferenciar Educação Financeira de Alfabetização Financeira e 

localizar o que a legislação vigente contempla sobre o tema.  

É preciso, primeiramente, compreender que Educação Financeira e 

Alfabetização Financeira são conceitos distintos, não sinônimos e, que não 

perpassam somente pela Matemática Financeira, suas porcentagens, juros e 

margens; estes são distintos termos do conhecimento financeiro, e, que se aplicam a 

vida dos indivíduos da sociedade e não divergem entre si.Segundo Silva Neto 

(2015), para além destes, há também os conceitos de: vida financeira – inclusão aos 

recursos financeiros – e, cidadania financeira – exercício de direitos e obrigações 

financeiras.Entretanto para esta pesquisa cabe conceituar e fazer um esforço de 

aprofundamento nos termos “Educação Financeira” e “Alfabetização Financeira”. 

É possível ainda pontuar o que vem sendo discutido dentro do âmbito 

legislativo educacional brasileiro sobre esta questão com a terceira e mais recente 

publicação da BNCC (2017). Esses conceitos auxiliaram nas ações e reflexões a 

cerca do Produto Final e da minha própria práxis no projeto de pesquisa. 

 

4.1 Educação e Alfabetização Financeiras 

 

 As contribuições de Silva Neto (2015), Potrich et al (2013; 2015) e Potrich 

(2014) trazem a diferença entre os conceitos de Educação e de Alfabetização 

Financeiras e, também, os respectivos autores internacionais que fazem uso desses 

termos. Tanto para Silva Neto (2015) quanto para Potrich et al. (2013; 2015), quando 

o indivíduo obtém informações e conhecimentos financeiros que podem lhe gerar 

resultados favoráveis, ocorre aí a Educação Financeira. Já a Alfabetização 

Financeira se dá na medida em que sobrevém às aplicações destes conhecimentos. 

Sendo assim, podemos num primeiro momento concluir que: obter conhecimento 

acerca do mundo financeiro é uma ação distinta à de se aplicar corretamente este 

conhecimento, a fim de haver produção de benefícios, ou “bem estar financeiro” 
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(OECD, 2013 apud POTRICH et al., 2015) 

Worthington (2006 apud AUGUSTINIS, COSTA; BARROS 2012, p. 83), 

assegura “que o conceito de educação financeira abrange a compreensão do 

contexto econômico e do modo pelo qual as decisões das famílias são afetadas 

pelas condições e pelas circunstâncias econômicas mais amplas”.  

Schagen e Lines (1996 apud AUGUSTINIS, COSTA; BARROS 2012, p. 83) 

citam a definição de Educação Financeira como absoluta, conferindo-a “como a 

habilidade de fazer julgamentos fundamentados e de tomar decisões conscientes 

em relação ao uso e à gestão do dinheiro” (2012, p. 83). 

D‟Aquino (2016), autora do livro “Dinheiro compra tudo? Educação Financeira 

para crianças”– utilizado neste projeto de pesquisa com as crianças – possui um 

site7 onde se dedica a informação sobre Educação Financeira às crianças e adultos. 

Em 1996, ela afirma a criação de um projeto seu: o Programa de Educação 

Financeira, no Brasil, visando superar a dificuldade de das famílias e das escolas 

para contribuir com este tipo de formação. Segundo a própria D‟Áquino, o Programa 

adaptou ao currículo nacional os quatro pontos principais da Educação Financeira, 

atende crianças de 2 (dois) a 17 (dezessete) anos de idade e tem alcançado seus 

objetivos. 

Os quatro pontos principais da Educação Financeira mencionados por 

D‟Áquino são: 

 Como ganhar dinheiro (tendo como perspectiva o mercado de trabalho 

do futuro); 

 Como gastar dinheiro (aprendendo a diferenciar a necessidade e a 

vontade de consumir); 

 Como poupar (levando em consideração os benefícios desta ação, tais 

quais: criação de disciplina, de limite e de auto respeito); e, 

 Como doar tempo, talento e dinheiro (fazendo uso de responsabilidade 

social atrelada à ética e ao usufruto do dinheiro). 

A autora define o conceito que estamos tratando e seu principal objetivo da 

seguinte forma: 

                                                
7Disponível em: <http://educacaofinanceira.com.br/index.php > Acesso em: 15 nov. 2017. 
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A Educação Financeira não deve ser confundida com o ensino 
detécnicas ou macetes de bem administrar dinheiro. Tampouco deve 
funcionar como um manual de regrinhas moralistas fáceis - longe 
disso, aliás. O objetivo da Educação Financeira deve ser o de criar 
uma mentalidade adequada e saudável em relação ao dinheiro. 
Educação Financeira exige uma perspectiva de longo prazo, muito 
treino e persistência (D‟ÁQUINO, 2017). 
 
 

No que diz respeito ao conceito de Alfabetização Financeira,embora Potrich 

(2014; 2015) afirme que ainda há pouca consistência quanto à definição de 

Alfabetização Financeira no meio acadêmico, a autora chega à conclusão com o 

apoio de Maccormeck (2009) e Houston (2010) de que é preciso tomar cuidado para 

não confluir ambos os conceitos, visto que, para eles, a ideia da Alfabetização 

Financeira ultrapassa a da Educação Financeira. 

Potrich (2014, p. 33) apresenta muitos autores internacionais que a 

conceituam, chamada por eles de Financial Literacy, tais comoMandell (2007); 

Hung, Parker e Yoong (2009); Lusardi e Tufano (2009); Houston (2010); Robb et 

al.(2012).Com isso, a autora constitui a tabela abaixo, ordenando sem nenhum 

critério específico aparente os conceitos que cada um apresenta. 

Tabela 1 - Principais conceitos e dimensões que envolvem a alfabetização financeira 

Conceitos de Alfabetização Financeira Dimensões Autores 
O conhecimento financeiro e a aplicação desse conhecimento, com 
autoconfiança na tomada de decisões financeiras. 

Conhecimento financeiro e 
aplicação do conhecimento 

Huston (2010) 

A capacidade de usar o conhecimento e as habilidades adquiridas 
para uma melhor gestão. 

Conhecimento financeiro e 
habilidades 

Hung, Parker, e 
Yoong (2009) 

A capacidade de compreender a informação financeira e tomar 
decisões eficazes, utilizando essa informação. 

Compreensão e decisão 
Robb, Babiarz, e 
Woodyard (2012) 

Vai além da ideia básica da educação financeira, em que a 

influência do conhecimento financeiro sobre o comportamento é 
mediada pelas atitudes financeiras. 

Conhecimento, comportamento e 
atitudes 

Norvilitis e MacLean 
(2010) 

A escolha de inúmeras alternativas para o estabelecimento dos 
objetivos financeiros. 

Escolha eficaz Criddle (2006) 

A tomada de decisões financeiras informadas. Decisões financeiras Remund (2010) 

O capital humano mais específico, medido através de questões de 

conhecimentos financeiros. 
Conhecimento financeiro 

Robb e Sharpe 

(2009) 

Mensurada através de um conjunto de perguntas que medem 
conceitos financeiros básicos, tais como capitalização de juros, 

inflação e diversificação de risco. 

Conhecimento financeiro 
Lusardi e Mitchell 

(2014) 

Engloba a alfabetização financeira em três dimensões: o 

conhecimento financeiro, o comportamento financeiro e a atitude 
financeira. 

Conhecimento financeiro, 

comportamento financeiro e atitude 
financeira 

Atkinson e Messy 
(2012); OECD (2013) 

Fonte: Potrich et al., 2015, p.364. 

Esta tabela traz conceituações que datam do ano de 2006 a 2014. De modo 

geral, há confluências entre os conceitos trazidos; assim como há particularidades. 

As ações de conhecer e decidir perpassam a maioria deles e, de um modo geral, 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-70772015000300362#B17
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-70772015000300362#B17
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-70772015000300362#B41
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-70772015000300362#B41
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-70772015000300362#B33
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-70772015000300362#B33
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-70772015000300362#B9
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-70772015000300362#B39
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-70772015000300362#B42
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-70772015000300362#B42
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-70772015000300362#B26
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-70772015000300362#B26
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-70772015000300362#B4
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-70772015000300362#B4
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apresentam como sentido a conjugação entre Educação e Alfabetização 

Financeiras.  

Para Potrich et al., (2015) é uma problemática os conceitos de Educação 

Financeira e Alfabetização Financeira serem tratados como sinônimos, pois não são 

equivalentes. Ao contrário, segundo os autores, são conceitos complementares; 

apesar de que, a Alfabetização Financeira se sobrepõe à Educação Financeira. 

Citando Houston (2010) afirmam ainda que a Alfabetização Financeiratenhadois 

vieses: o entendimento pessoal e a aplicabilidade. Aplicabilidade esta que é descrita 

como a Educação Financeira, propriamente dita. Eles também trazem, para além de 

várias outras, a contribuição teórica do conceito de Alfabetização Financeira 

instituído pela OECD (2013 apud POTRICH et al., 2015), que ramifica a 

Alfabetização Financeira em três dimensões: conhecimento, comportamento e 

atitude financeiros; considerando o comportamento financeiro como o mais 

importante dentre eles (POTRICH et al., 2015). 

De acordo com a abordagem feita por Potrich et al. (2015, p. 366), os pais 

exercem grande influência sobre a Alfabetização Financeira dos filhos; relacionando 

aqui os conhecimentos, comportamentos e atitudes. Esse dado me levou a refletir 

sobre a influência externa que alguns dos meus alunos apresentaram: pais 

comerciantes, que lidam diretamente com o sistema financeiro em seu dia a dia e, 

consequentemente, transferem perspectivas, planejamentos, modelos atitudinais. 

Assim, compreendidas ambas as denotações, posso afirmar que a pesquisa 

foi pautada na concorrência destes conceitos, porém, sendo dada mais ênfase à 

Alfabetização Financeira. 

 

4.2 Legislação vigente e iniciativas 

 

No âmbito da legislação educacional, no que se refere à inserção da 

Educação Financeira nos currículos brasileiros, atualmente, temos a Base Nacional 

Comum Curricular (2017), cuja última versão data demarço de 2017; alguns 

decretos que nomeiam instâncias específicas para este fim e algumas tentativas 

regulamentares, mas não explícitas, sobre a temática. 
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O Ministério da Educação do Brasil, em 25 de fevereiro de 2017, divulgou que 

a Educação Financeira será um componente inserido na Base Nacional Comum 

Curricular ao Novo Ensino Médio, como tema transversal. Lendo o documento da 

BNCC (2017) publicado, pude perceber que, realmente, a Educação Financeira 

ainda não está inserida nos anos iniciais, a partir do 6° ano, ela é introduzida na 

Unidade Temática “Números”, no componente Matemática,que a contempla porano 

de escolaridade, explicada assim: 

Outro aspecto a ser considerado nessa unidade temática é o estudo 
de conceitos básicos de economia e finanças, visando à educação 
financeira dos alunos. Assim, podem ser discutidos assuntos como 
taxas de juros, inflação, aplicações financeiras (rentabilidade e 
liquidez de um investimento) e impostos. Essa unidade temática 
favorece um estudo interdisciplinar envolvendo as dimensões 
culturais, sociais, políticas e psicológicas, além da econômica, sobre 
as questões do consumo, trabalho e dinheiro (BRASIL, 2017, p. 225). 

A BNCC foi legitimada como um pacto interfederativo pelo Plano Nacional de 

Educação, Lei 13.005/2014, formulada em regime de colaboração nacional via 

internet, com a propaganda de que contou com ampla consulta da comunidade 

educacional e da sociedade geral. 

No site do Ministério da Educação é possível fazer consultas online pra 

verificar a legislação vigente que atende ou não determinados assuntos. Sobre 

Educação Financeira há um projeto de lei, o PL n° 3401, de 2004, do senhor Lobbe 

Neto, que determinaria a criação da disciplina Educação Financeira nas escolas 

para as séries finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Mas pelo que consta 

no site da Câmara, o projeto foi arquivado. 

Dentro da BNCC a Educação Financeira é entendida como um tema 

transversal, ou seja, que se relaciona com demais saberes e habilidades em 

diferentes disciplinas podendo levar o aluno ao fortalecimento de valores morais e 

éticos, como a transparência, respeito, cooperação e autonomia. Assim, 

pretendendo dessa forma embasar aconstrução de uma sociedade que corrobore 

com a justiça e a solidariedade. 

O Decreto n° 7397/2010 institui a ENEF como instância de promoção da 

educação financeira e dá outras providências quanto a sua gestão. Em 2014, a 

ENEF promoveu uma webconferência com o intuito de disseminar ações 

integradas nas escolas. 
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Ao fazer esta pesquisa me deparei com a informação de que o Banco Central 

possui um Comitê Nacional de Educação Financeira – o CONEF – que promove 

anualmente aSemana Nacional da Educação Financeira. Em 2017 ocorreu a quarta 

edição entre os dias 08 e 14 de maio. Essa semana tem por objetivo oferecer 

subsídios sobre investimento e poupança à população geral.Em uma entrevista do 

dia 19 de abril de 2017 publicada no portal do MEC Sandra Tiné, presidente do 

Grupo de Apoio Pedagógico (GAP) do CONEF, explicou: “A educação financeira 

vai além do que comumente as pessoas entendem como algo vinculado apenas à 

matemática; é planejar para ver seus sonhos realizados. É poupar em todas as 

áreas, como economizar água fechando a torneira. E essas são ações que 

podemos trabalhar desde a educação infantil até adolescentes e adultos nas 

universidades”.Posto que eu concorde com a presidente do GAP no sentido de que 

as ações econômicas circulam em nosso cotidiano e, as crianças não estão longe 

delas, penso que ainda é necessário realizar mais intervenções voltadas para o 

público infantil. Hoje, a BNCC contempla apenas os alunos adolescentes que 

estejam a partir do 6° ano de escolarização, muito embora o contato com o sistema 

financeiro, para muitos, já comece bem antes disso. 
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5 METODOLOGIA 

5.1 Abordagem qualitativa / Pesquisa-Ação 

 

Esta pesquisa é de cunho qualitativo,pois não enfatiza a quantificação de 

dados, mas prioriza a fala e a opinião dos sujeitos do processo de ensino 

aprendizagem, bem como as suas contribuições nas intervenções realizadas, 

visando àaquisição de conhecimento. Trata-se de uma pesquisa inspirada em alguns 

elementos da Pesquisa-Ação, como a intervenção na realidade com a colaboração 

dos sujeitos da pesquisa nas etapas realizadas, pela busca de respostas às 

indagações que a norteiam.  

A pesquisa qualitativa provoca um maior desenvolvimento da 

autoconsciência, gerando melhores impactos sobre a prática a ser exercida. A 

prática reflexiva, definida por Moreira e Caleffe (2008, p. 12) como “a capacidade de 

ir além da lógica do senso comum”, e a pesquisa propriamente dita são itens 

fundamentais para o desenvolvimento profissional dos professores e, por isso, gera 

certo estranhamento entender por que ainda há professores que não consideram a 

importância de tal atividade. 

Moreira e Caleffe (2008) citam Cochran-Smith e Lytle (1993) e Lüdke (2001), 

que defendem a pesquisa realizada pelo professor.  E, citando Bassey (1990), eles 

definem os atributos de uma pesquisa qualitativa: ser sistemática, crítica, autocrítica 

e objetivar o avanço do conhecimento.Quando o pesquisador examina e reexamina 

suas ações, o próprio problema e a busca pela mudança de 

comportamentoalmejada executando novas formas do fazer, ele está preservando o 

caráter metodológico das pesquisas científicas. 

Como mencionado, esta pesquisa traz o caráter da Pesquisa-Ação – termo 

primeiramente citado por Kurt Lewin (1946) e, por muitos, a ele atribuído sua 

criação, para tratar de uma pesquisa participativa sobre a própria prática do 

pesquisador com a intenção de melhorá-la. É cada vez mais usada em 

investigações educacionais. 

Visto que a minha pretensão foi verificar em meu cotidiano de sala de aula a 

possibilidade de uma sensibilização no que diz respeito à Educação Financeira e a 

tudo que está atrelado a ela; e, se a Pesquisa-Ação depende de um caráter 
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participativo dos envolvidos, do impulso democrático e da contribuição à mudança 

social e, ainda, permite superar as lacunas existentes entre a teoria e a prática 

pedagógicas; ao realizar a investigação esta foi uma opção metodológica da qual 

aproveitei estes aspectos importantes. 

 

5.2 Ambiente e Sujeitos da pesquisa 

 

A pesquisa aconteceu na cidade de Teresópolis, localizada na região serrana 

do estado do Rio de Janeiro. A Escola Municipal Antônio Santiago possui alunos que 

são oriundos das comunidades urbanas próximas a bairros nobres, e, também, dos 

bairros do interior da cidade. Seu IDEB em 2015 foi de 7,6 – sendo uma unidade 

escolar de referência na região. A escola não tem um espaço recreativo além da 

quadra de esportes coberta e uma área próxima à quadra cimentada; não possui 

área verde, seus corredores são compridos e estreitos, tem segundo pavimento e 

funciona em dois turnos. 

Em 2016, eu fui professora regente da turma 202, composta por vinte e oito 

crianças, dentre elas, treze meninas e quinze meninos. Por questões éticas, os 

alunos não serão identificados.Usarei iniciais para me referir a eles. Os alunos 

possuem a devida autorização de imagem. Tão logo comecei a cursar o PRD, 

comuniquei aos pais todo o processo de investigação e análise. 

A turma ocupava a sala no turno da tarde e era formada por uma maioria de 

meninos. A sala da turma 202 era ampla, dividia parede com a sala dos professores 

e a sala da Direção. Também, era bem colorida, tinha dois murais largos que 

costumavam ser ocupados com as produções semanais ou quinzenais. Entretanto, 

como a sala era dividida com a turma do 8° ano no contra turno, nos deparávamos, 

por vezes, com a depredação das atividades expostas na sala. 

Eu, que fui sujeito-pesquisadora, tinha uma dinâmica de trabalho muito 

coorporativa com as demais professoras do 2° ano. Isto fez com que várias etapas 

da pesquisa fossem aplicadas no 2° ano inteiro da escola.  

O mobiliário em que as crianças sentavam e realizavam suas atividades eram 

carteiras de mesas e cadeiras separadas, algumas mais velhas e um pouco mais 

enferrujadas do que outras, mas cada dia eu pedia para que as próprias crianças as 

posicionassem em formato diferente. O que mais me agradava era a organização 
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em grupos e em semicírculos, simultâneos. Porém havia dias em que eu pedia 

fileiras de duplas, trios, unitárias, círculo, dependia da demanda do planejamento da 

aula. 

Essa turma tinhaa necessidade de explorar o mundo financeiro e o que ele 

contém. As crianças gostavam de apresentar suas novidades e descobertas a todos 

os demais, até as mais tímidas. Elas concluíam as atividades com muita rapidez. Em 

sua maioria, demonstravam hipótese de leitura e escrita alfabética, conforme 

osníveis de escritainspirados nos estudos de Emília Ferreiro (2001). Sendo eles: pré 

silábico (níveis 1 e 2); silábico sem/com valor sonoro; silábico alfabético; e, 

alfabético.Dessa mesma forma, três alunos apresentavam comportamento 

leitor/escritor silábico alfabético. Era uma turma curiosa, unida, sensível, 

questionadora, crítica e determinada.  

 

5.3 Sequência Didática 

 

Segundo o Glossário do CEALE8 (2014), em um verbete escrito por Ana 

Cláudia Gonçalves Pessoa (CEEL – UFPE), 

Sequência didática corresponde a um conjunto de atividades 
articuladas que são planejadas com a intenção de atingir 
determinado objetivo didático. É organizada em torno de um gênero 
textual (oral ou escrito) ou de um conteúdo específico, podendo 
envolver diferentes componentes curriculares. 

 Seguem abaixo as etapas da sequência didática, elaboradas com as 

alterações previstas, já que ela era flexível, conforme o interesse e o 

desenvolvimento do trabalho com os alunos: 

Tabela 2 - Etapas da Sequência Didática 

Período da 

execução: 

Atividade(s) Desenvolvida(s): 

05 de setembro 

de 2016 

Sondagem inicial para verificar os interesses comerciais que a 

turma apresenta e sua possível origem. 

Em todas as Expressar-se, frente aos colegas, nos Classificados Orais9pela 

                                                
8
Disponível em: <http://ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/sequencia-didatica>. 

Acesso em: 13 set. 2016. 
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aulas, logo no 

início. 

fala, de forma rápida e atrativa. 

12, 20, 21, 28 

de setembro de 

2016 

Ler e interpretar da coleção “Descobrindo o valor das coisas” com 

Turma da Mônica (2012), criada pelo cartunista e membro da 

Academia Brasileira de Letras, Maurício de Sousa, e pelo Mestre 

em Administração, Gustavo Cerbasi (atividade adaptada com os 

quadrinhos disponíveis online no site Meu Bolso Feliz em parceria 

com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) do Brasil). 

Em diversos 

dias do mês de 

outubro. 

Pesquisar no dicionário, ao longo do projeto, palavras que não 

conheçam o significado, como: sustentabilidade, valor, preço, 

prejuízo, estoque, lucro, serviço, comércio, monetário, entre 

outras que aparecerem diante das conversas temáticas. 

 05 de outubro 

de 2016 

Refletir, listar e ilustrar o que o dinheiro pode e o que não pode 

comprar. 

05 de outubro 

de 2016 

Calcular a diferença de preço de um mesmo produto em encartes 

de diversos supermercados. 

05 de outubro 

de 2016 

Refletir sobre o porquê de existirem as diferenças de preço entre 

um estabelecimento comercial e outro. 

25 de outubro 

de 2016 

Em situações problemas, com um encarte de supermercado nas 

mãos, calcular a soma das compras de determinados produtos e, 

seu respectivo troco mediante a apresentação de uma quantidade 

em dinheiro. 

03 de novembro 

de 2016 

Assistir a uma propaganda do cartão MasterCard10, em que o 

slogan11 é “Não tem preço” e o vídeo “Acredite no bom”12 

(tradução minha) da campanha de uma seguradora de vida 

                                                                                                                                                   
9Classificados orais: termo que atribuí ao momento em que os alunos se expressam oralmente 
fazendo anúncio daquilo que produzem ou contando suas descobertas. 
 
10Disponível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=ZgdOvEJg_jQ; https://www.youtube.com/watch?v=IO9tuX7N0Og 
(Acesso em 20/08/2016) 
11

Termo da língua inglesa. Frases curtas com o intuito de divulgação de uma ideia, ou marca, através 

de seu impacto e memorização. 
12

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=MVa8vRHagTA  (Acesso em 20/08/2016) 
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tailandesa chamada Thai Life Insurance. 

07 de novembro 

de 2016 

Produzir um objeto com material sustentável e presentear um 

funcionário da escola (atividade não concluída). 

21 de novembro 

de 2016 

Fazer uma lista dos materiais necessários para produzir seu 

estoque de vendas e providenciá-los (atividade adaptada). 

21 de novembro 

de 2016 

Estabelecer onde e quando os estoques serão confeccionados. 

Entre 21 e 24 de 

novembro de 

2016 

Produzir o estoque, propriamente dito. 

30 de novembro 

de 2016 

Produzir cartazes e panfletos de divulgação sobre o Mercado/feira 

da 202. 

30 de novembro 

de 2016 

Produzir propagandas dos seus produtos sob a forma de cartazes 

e/ou panfletos. 

1° de dezembro 

de 2016 

Produzir slogans para anunciar seus produtos sob a forma de 

vídeos, que serão divulgados, tão somente nas dependências da 

escola, para as demais turmas de 2° ano do Ensino Fundamental 

existentes na escola (atividade não concluída). 

Entre os meses 

de agosto e 

dezembro de 

2016 

Realizar troca de notas por moedas e vice e versa. 

02 de dezembro 

de 2016 

Organizar um Mercado/feira com as Mercadorias em estoque 

e/ou ordens de serviço a prestar às demais turmas do 2° ano, 

com data e horário a serem programados. 

Fonte: A autora, 2016. 

 Diversas etapas contaram com a contribuição, dos alunos. Assim, o trabalho 

ficou mais significativo para todos os sujeitos da pesquisa. 
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5.4 Instrumentos de análise da pesquisa 

As etapas acima mencionadas foram analisadas através da minha 

observação participante, tentando perceber as apropriações realizadas pelos 

sujeitos da pesquisa, para melhor obtenção da análise dos resultados. 

Moreira e Caleffe (2008) conferem à observação participante um caráter 

diferenciado daquele que predispõe a observação sistemática. Segundo eles, com 

este tipo de observação o pesquisador encontra meios melhores para apresentar 

resultados relevantes e apropriados de uma determinada realidade social. Na 

observação participante o sujeito tem a possibilidade de se inserir também no 

mundo social dos participantes da pesquisa. Os autores definem três tipos de 

observador participante: observador revelado; observador parcialmente revelado; 

observador não revelado. 

Durante a pesquisa, enquanto era observadora participante, eu segui o 

modelo “observador revelado”, inserida de forma significativa em todo o processo da 

pesquisa. 

 As observações em campo são acompanhadas dos registros em campo in 

locus, para a obtenção de dados precisos. Assim, através das anotações do diário 

reflexivo, eu pude ir aguçando mais a escuta atenta às descobertas dos alunos, aos 

seus anseios e desenvolvimentos.  
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Nesta seção do trabalho, serão descritos os resultados das etapas da 

sequência didática, procurando apontar os aspectos que, a meu ver, foram 

satisfatórios, os que não deram certo, apontando os aperfeiçoamentos que a 

atividade poderia sofrer. 

As etapas cumpriram seu papel de forma satisfatória, atingindo os objetivos 

pretendidos. A quem interessar reaplicar esta pesquisa é interessante abranger 

outros sujeitos para além da turma envolvida, pois compartilhar o conhecimento 

adquirido enriquece o trabalho e a vivência dos educandos. 

 

6.1 Sondagem inicial com os alunos 

 

 A primeira etapa de todo o projeto foi sondar os alunos para saber do 

interesse deles a respeito das vendas. Ocorreu no dia 05 de setembro de 2016, 

assim que eu terminei o projeto de pesquisa. Foi um momento bem rápido e 

descontraído, logo no início da aula. Houve alguns questionamentos, como: “Tia, pra 

quê isso aí?” (K. V., 8 anos). Eu expliquei que estava realizando uma pesquisa e 

precisava da ajuda deles. Expliquei a eles que eu também estava estudando. 

Fiz duas perguntas à turma e registrei os resultados na lousa. Seria 

interessante se, depois ter feito o gráfico ou tabela, eu tivesse os mantido em 

exposição na sala de aula. O registro exposto promove um olhar atencioso e a 

reflexão. 

A primeira pergunta foi: qual é a profissão do seu pai e da sua mãe? Para 

descobrir quantospais trabalhavam em comércio. Com esta pergunta eu tive um 

panorama inesperado. Eu tinha a hipótese de que a causa que os levaria a falar 

tanto de vendas seria a influência familiar do emprego, que poderia ser ligado às 

vendas.  

De vinte e oito alunos, nove tinham pais no comércio; este quantitativo não 

equivale nem a metade da turma, embora seja um número significativo. Dos demais, 

havia pais e mães marceneiros, motoristas, donas de casa, recepcionistas de 

consultórios, vigias, doceiras, empregadas domésticas, cozinheira, pedreiros, 
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policial, fotógrafo. Eu poderia ter formulado a pergunta de outro modo, com o intuito 

de contemplar às estruturas familiares não nucleares. Assim, eu poderia ter os 

dados de outros familiares próximos às crianças que não fossem somente os pais e 

mães. 

Assim como a pesquisa apresentada por Potrich et al. (2015) apontava a 

influência da economia familiar para a promoção de conhecimentos e atitudes 

financeiras, posso afirmar também que uma parcela significativa – ainda que não 

seja a maioria – dos alunos desta turma possuem uma referência familiar a esse 

respeito. 

 
 

Fonte: A autora, 2016. 

 A segunda pergunta foi: o que eles poderiam fabricar para vender, caso 

fizéssemos uma feirinha? As respostas foram as mais variadas, mas algumas me 

chamaram a atenção, como: “um livro com as histórias que a gente escreve na sala” 

(I. B. e A. R., ambos com 7 anos) e “coisas que a gente não usa mais em casa” 

(A.A., 8 anos).  

O diário de anotações tem sua importância na observação participante 

(MOREIRA & CALEFFE, 2008), pois é uma ferramenta que ajuda o pesquisador a 

perceber as apropriações realizadas pelos sujeitos. Este foi o instrumento de análise 

no qual registrei essas falas das crianças e os dados obtidos. 

Ligados ao 
comércio

32%

Marceneiro
7%

Donas de casa
7%

Fotógrafo
3%

Policial
4%

Cozinheira/Doceira
11%

Doméstica
14%

Vigia
4%

Recepcionista
4%

Pedreiros 
7%

Motoristas
7%

Gráfico 1 - Profissão dos pais
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6.2 Classificados orais 

 

 Os Classificados Orais foi um nome dado por mim ao momento que ocorria no 

início das aulas e em que os alunos apresentavam alguma novidade, ou faziam 

propaganda daquilo que estavam produzindo. Era uma atividade cotidiana da qual 

eles gostavam muito e, por isso, tive de impor a seguinte regra: permitir apenas três 

anúncios por dia. 

 Tive diversos tipos de produtos, desde enfeites de rolinhos de papel higiênico, 

passando por pulseiras de liguinhas, pulseiras de papel, aviões de papel, anúncios 

de canais pessoais no Youtube, desenhos caricaturados, doações, até massa de 

biscuit.Porém os pais da E. R. (8 anos) não permitiram mais que ela doasse os 

enfeites de rolinhos de papel higiênico, que ela mesma produzia, aos colegas. Num 

primeiro momento ela ficou bem chateada, pois não gostava de vender nada e 

queria participar dos anúncios dessa forma, doando. Eu entendo a posição dos pais; 

às vezes, doar a mão de obra de um trabalho não é visto de forma positiva. 

Entretanto, essa inquietação de não querer vender coisas que ela não considera ter 

valor monetário é singular nesta turma. A influência familiar apontada na pesquisa de 

Potrichet al. (2015) aparece neste caso. Os valores e atitudes financeiras que os 

pais apresentamaos filhos, estes, por sua vez, reapresentam no meio social. 

 Os classificados orais permitiram uma melhor organização do tempo e do 

espaço para as descobertas e habilidades que todos os alunos queriam apresentar. 

Como aponta o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

a aprendizagem oral possibilita comunicar ideias, pensamentos e 
intenções de diversas naturezas, influenciar o outro e estabelecer 
relações interpessoais. Seu aprendizado acontece dentro de um 
contexto. Quanto mais as crianças puderem falar emsituações 
diferentes, mais poderão desenvolver suas capacidades 
comunicativas de maneira significativa (BRASIL, 1998, v.3, p. 120). 

Assim, aplicando esta etapa e, consequentemente, promovendo o 

desenvolvimento da oralidade contribui-se para o aperfeiçoamento da alfabetização. 

 

6.3 Quadrinhos da Turma da Mônica 
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 No projeto da pesquisa eu havia selecionado o livro “Descobrindo o Valor das 

Coisas”, do Gustavo Cerbasi junto com Maurício de Sousa, queé um kit educacional, 

contendo livros educativos com a temática Educação Financeira para crianças, 

abordada pelas personagens da Turma da Mônica. O kit traz também jogos de 

tabuleiro. Fui a algumas livrarias e não o encontrava e, também, via internet, em 

alguns sites o estoque estava esgotado.  

Sendo assim, nas pesquisas em rede encontrei um site chamado Meu Bolso 

Feliz, que dispõe de uma coletânea de 64 histórias em quadrinhos de uma página 

apenas. Cada história traz uma motivação financeira explicada e ilustrada com 

linguagem simples, que as crianças alcançaram muito bem. Esta é uma iniciativa do 

SPC Brasil. São histórias também da Turma da Mônica, assinadas pelo Maurício de 

Sousa, mas não têm coligação com o livro que escolhi a priori. O site inteiro é 

voltado didaticamente para questões financeiras, apresentando desde um dicionário 

de A a Z dos termos da matemática financeira até colunas semanais. 

 Essa atividade foi feita em vários dias, geralmente, ao final das aulas, na sala 

de vídeo, equipada com data show e um sistema de som adequado. Nesse espaço 

ocorrem reuniões e, nas festas juninas, as crianças dançam e se divertem. Não é 

muito grande, comporta uma turma de vinte e oito alunos com justa acomodação. 

Tem umas cadeiras plásticas que ficam sobrepostas e, quando necessário, são 

usadas. Mas, como eu disse, íamos ao final das aulas com a correria do tempo. 

Então, sentávamos todos no chão mesmo para visualizar e fazer leitura das 

histórias. Depois, conversávamos informalmente sobre elas, pois sempre tinha 

algum aluno para contar experiências com o assunto em questão. 

 Chegamos a ver poucas histórias, vimos oito delas. Em uma nova 

oportunidade, eu poderia explorar o registro escrito sobre as histórias fazendo 

recontos, ou até mesmo uma interpretação textual da HQ trabalhada oralmente. De 

toda a forma estes momentos foram muito proveitosos, a ampliação do vocabulário 

foi um ponto muito positivo. Tanto que ao trabalhar com eles o livro indicado pela 

minha supervisora do PRD, que eu até pensei que seria rebuscado epouco atrativo 

para eles, foi bem aceito e compreendido. 

 Os quadrinhos de Maurício de Sousa (2014) ilustrando as situações de 
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Educação Financeira – enquanto instrumentação, informação e conhecimento das 

habilidades requeridas pelo livre mercado, como vimos através das contribuições de 

Silva Neto (2015), Potrich (2014) e Potrich et al. (2013; 2015) –  colaboram para um 

melhor entendimento dos conceitos e de suas aplicabilidades, ocorrendo assima 

Alfabetização Financeira de maneira lúdica e sistematizada. 

 

6.4 Pesquisa no dicionário 

Esta atividade foi preparada em vários dias pela 

turma. A supervisora recomendou o trabalho com um livro 

que tratava da educação financeira para crianças, 

“Dinheiro compra tudo? – Educação financeira para 

crianças”, da Cássia D‟Aquino. E, após adquiri-lo e iniciar a 

leitura de seus capítulos para as crianças, apareciam 

muitas palavras de compreensão desconhecida até então, 

para eles. Assim, combinamos que a cada palavra 

incompreendida levantariam a mão, no momento em que 

eu fizesse a leitura, e eu anotaria a palavra no quadro.  

Após dez palavras anotadas, no dia seguinte, peguei 

alguns dicionários na escola para realizar a segunda parte 

desta atividade. Aproveitei o momento e os ensinei a manusearo dicionário, 

explicando e retomando o Descritor 23 da Matriz Curricular do Município de 

Teresópolis que determina que os alunos devem “reconhecer a ordem alfabética 

tendo em vista os seus usos sociais”. 

Desse modo, em duplas, os alunos 

realizaram a busca pelo significado das 

palavras. Entretanto, algumas não 

estavam nos dicionários da escola; tive de 

utilizar meu celular e internet em alguns 

momentos e realizar a busca, 

compartilhando as informações com cópia 

no quadro para todos. Assim, foi possível 

logo perceber que os dicionários 

Imagem 2 - Leitura do livro em sala 

Fonte: www.editoradobrasil.com.br 

 

Imagem 1 - Capa do livro 
trabalhado 

Fonte: A autora, 2016. 
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oferecidos na biblioteca da escola encontram-se desatualizados e, para a nossa 

atividade, foram quase que inúteis. 

A atividade foi em dupla, mas cada um confeccionou seu dicionário financeiro. 

A capa foi elaborada com recortes de folhas de classificados, para que as letras 

pequenas a enfeitassem. Entretanto, a ideia deve ser aprimorada numa próxima 

aplicação deste projeto, pois o título, em algumas capas, não ficou sobreposto, 

apesar do uso da caneta hidrográfica. Depois de prontas, as páginas foram 

grampeadas. Os alunos ficaram encantados com a possibilidade de ter um dicionário 

feito por eles. Mas logo perguntaram se poderiam vendê-los.  

O livro indicado ajudou muito nesta atividade. Utilizei-o como fonte 

bibliográfica para algumas definições que não encontrei nos dicionários da escola. 

As gravuras dele trouxeram aos alunos informações desconhecidas e despertou 

neles a curiosidade sobre o sistema monetário de outros países do mundo. Foi, sem 

dúvida, uma excelente escolha para trabalhar a educação financeira formalmente, e, 

ao mesmo tempo, de forma lúdica. 

Minha maior preocupação era a linguagem utilizada no livro, muito rebuscada 

e distante. Porém, não foi um fator desestimulante. Ao contrário, como a atividade 

tratava das palavras não compreendidas, outro objetivo foi alcançado: o aumento do 

vocabulário linguístico formal, para além das expressões econômico-financeiras. 

Neste momento do trabalho a Educação Financeira (SILVA NETO, 2015) 

começou ser sistematizado com eles, conceituando, sensibilizando e buscando 

aumentar seus níveis de Alfabetização Financeira com exemplos do dia a dia. 

 

6.5 Elaboração de um produto 

 

 Em um dos quadrinhos da Turma da Mônica que trabalhamos, o assunto 

principal era a construção de um objeto, inspirando o empreendedorismo. Já 

havíamos confeccionado os dicionários, mas ainda faltava para os alunos a 

compreensão de que produzimos coisas que não, necessariamente, precisam ser 

vendidas, nem de ter um retorno financeiro.   

 Já havíamos conversado informalmente sobre a intenção de presentear um 
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funcionário da escola com um produto artesanal da turma. Aproveitei um dia em que 

o aluno M. L. (7 anos) trouxe para a sala e apresentou nos Classificados Orais para 

a turma uma massa de biscuit caseira, feita por ele e pela mãe. Propus que 

fizéssemos a massa de biscuit e modelássemos um presente pra os funcionários do 

apoio. A turma gostava muito dos funcionários do apoio, pois eram estes 

funcionários que observavam as brincadeiras na hora do intervalo das aulas e, 

sempre estavam dispostos a interagir e brincar com os alunos. 

 Comprei todo o material necessário para fazer pelo menos uns 300g de 

massa de seis cores diferentes. Eu nunca havia feito massa de biscuit. Na sala, 

chamei o aluno mentor e pedi que me ditasse a receita. Fui fazendo aos olhos de 

todos. Estávamos muito empolgados com o resultado que viria. Quando as cores 

foram aparecendo, a euforia foi bem grande. Deixamos as massas coloridas 

descansarem, guardando-as em diferentes sacolas plásticas. Porém, no dia 

seguinte, ela estava mole, fora do ponto, sendo impossível de modelar. As crianças 

estavam ansiosas e mal puderam acreditar que a atividade tinha falhado. A 

declaração de M. L. foi: “Tia, acho que você errou na medida do hidratante”. O 

hidratante corporal era um dos materiais utilizados para dar liga na massa. Nós 

esperamos mais um pouco e acrescentei mais farinha de trigo, que era outro 

ingrediente da receita. Entretanto, não foi possível aproveitar a massa, nem realizar 

esta etapa planejada, pois já estávamos nos preparativos para o Mercado. Com 

isso, não deu para conciliar ambas as etapas. 

 Até este momento, meus alunos estavam conscientes do que era um produto 

dentro do Mercado, de que demandava tempo e material para ser produzido e de 

que o gênero texto instrucional receita deve ser seguido com tenacidade para 

melhor aproveitamento da atividade. Essa observação foi ótima, pois já havíamos 

durante o ano letivo trabalhado com este gênero a partir de massa de modelar 

caseira. Então os próprios alunos compararam os resultados entre as receitas e 

possíveis causas. 

Em caso de reaplicação deste trabalho, apresento a seguinte proposta, como 

um segundo plano: retirar do Mercado alguns itens, ou talvez, simplesmente, por 

meio de cartões confeccionados, as crianças presentearem os funcionários.Somente 

com o distanciamento do campo de trabalho que enxerguei estas novas 

possibilidades. 
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6.6 Análise de Encartes  

 

 Pesquisar diferentes preços de um mesmo produto, mas em encartes de lojas 

diferentes os remeteu aos quadrinhos da Turma da Mônica, novamente, que 

tratavam sobre isto, e, às experiências cotidianas que eles têm com sua família. A 

partir de uma pergunta informal, obtive o dado de que pesquisar preços e 

promoções costuma ser uma atividade recorrenteda família consumidora dos alunos 

desta turma. 

 A atividade consistiu em que cada um recebeu umas folhas de encarte e em 

seu caderno precisava ter o mesmo produto de dois locais diferentes e calcular a 

diferença de preço. Para otimizar o tempo, pedi que fosse feito somente com um 

produto. Isso foi realizado com recortes de encartes que eu pedi em três 

estabelecimentos de Teresópolis - RJ.  

Com esta atividade fixamos também a ideia de diferença, que a operação de 

subtração proporciona e, em alguns casos, fixamos também a subtração com 

reagrupamento. Dessa maneira fui articulando a grade curricular municipal, comos 

interesses financeiros que esta turma apresentou – contemplando, assim, o objetivo 

geral deste projeto. A Matriz Curricular de Teresópolis - RJ (2015), na seção de 

Matemática, apresenta o Descritor 04, determinando que o aluno deve ser capaz de 

“Avaliar uma situaçãoque envolva adição comreserva ou subtração comrecurso, 

construindo suasolução”. 

 Foi uma atividade relativamente rápida, sua duração foi de um dia. Em alguns 

casos houve a dificuldade de encontrar o mesmo produto da mesma marca. Por 

exemplo, encontrava-se o achocolatado nos dois encartes, mas de indústria 

diferentes. Naquele momento, eu pensei, de forma tardia, na possibilidade de ter 

preparado dois encartes diferentes no computador já com os produtos de marcas 

iguais, com o nome de dois diferentes estabelecimentos e, depois, fotocopiá-los. 

Entretanto a experiência do dado real e a de tocar o material primário que os alunos 

tiveram se perderia; a conclusão a que os alunos chegariam seria meramente 

fictícia.  
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Com o material retratando a realidade, os alunos perceberam que, na maioria 

das vezes, o Mercado Green Fruit apresentava preços mais altos do que o de outros 

Mercados. Então, J. V. C. (8 anos) disse: “Mas é claro, né (sic) gente! Ali é 

supermercado de rico!” Com isso abriu-se um espaço de discussão sobre onde era 

mais barato na cidade, o que os pais costumavam comentar em casa, as 

propagandas da televisão e sobre os lugares que não tem encarte, como sacolões, 

mercearias e mini Mercados locais. 

 

6.7 Vídeos motivacionais 

 

 Na mesma sala de vídeo onde lemos as histórias em quadrinhos fomos 

assistir a dois pequenos vídeos, disponibilizados no Youtube. O primeiro foi a 

propaganda da empresa MasterCard, em que o slogan “Não tem preço” é 

acompanhado de ações que o dinheiro não pode comprar, tais como família, 

abraços, sorrisos, companhias. Foi um momento divertido, sem nenhuma 

interferência.  

Em seguida, coloquei o vídeo “Acredite no bom” (tradução livre) que trata de 

uma campanha da seguradora de vida tailandesa, chamada Thai Life Insurance. 

Com este vídeo, muitos alunos começaram a chorar. Depois, J.V.C. e A.R. foram 

vendo as miniaturas de sugestões dos vídeos que o Youtube faz e foram pedindo 

para que eu os colocasse. Muitos alunos continuaram chorando, emocionados. Eu 

não consegui descobrir o motivo que os levava a se emocionarem tanto, porém, 

tenho certeza de que esta atividade contribuiu muito para a culminância. 

Eram todos vídeos motivacionais, que em detrimento do egocentrismo, da 

divisão social e do poder do dinheiro, apresentavam gentilezas, aproximação 

humana, respeito e trabalho em equipe, sem a importância suprema do dinheiro.  

 Uma roda de conversa poderia explorar melhor e, auxiliar no desenvolvimento 

emocional das crianças. Na volta para a sala houve uma conversa informal, mas 

sem muita consistência, pois mesmo com a pequena oportunidade para se 

expressarem, os alunos não sabiam explicar as emoções que estavam sentindo. 

 A partir desta etapa do trabalho, fui percebendo que os alunos foram 
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começando a compreender o significado de valor de mercado e valor de 

importância. Dessa forma, frente às situações com valor de mercado estávamos 

construindo conceitos da Educação Financeira.  

 

6.8 O que o dinheiro não pode comprar? 

 

 No dia seguinte após os vídeos, motivei os alunos a falarem o que o dinheiro 

pode ou não comprar. Porém, realizei oralmente esta etapa, pecando na falta do 

registro que poderia inclusive ficar exposto na parede da sala.  

Entretanto, ela não ficou só no plano das ideias, tão logo pedi que dentre as 

coisas que foram faladas, que os alunos desenhassem no caderno algo que dinheiro 

nenhum tem poder de compra sobre. Eles fizeram e coloriram. Esta atividade 

contemplou o Descritor 12 que determina que o aluno possa“inferir informação 

implícita em textosde diversos gêneros recorrendo a diferentesestratégias de leitura 

e articulando alinguagem verbal e não verbal”. 

Os desenhos, em sua maior parte, discriminavam sentimentos: amor, 

amizade, carinho; outros registraram Deus e a família. Como o pensamento deles foi 

abstrato, eles encontravam dificuldade para fazer o registro e vinham me pedir ajuda 

para conseguirem se expressar artisticamente. 

Eles me ajudaram a enfeitar a porta da sala cujo layout era de um pinheiro de 

natal formado por gravuras de presentes com abas, que quando levantadas, podia 

se ler um “presente sem preço”.  

Depois, como já estávamos nos preparando para o Mercado, foi sugerido por 

V. H. S. e M. L. que aos produtosfosse acrescentado algo – que mais tarde ficou 

sendo chamado por eles de “brinde sem preço”. Nesse primeiro momento as 

sugestões vieram dos próprios alunos: um abraço, um sorriso, um aperto de mão. 

Essa estrutura com a contribuição das crianças foi um dos elementos inspirados na 

Pesquisa-Ação que eu me apropriei para este projeto. Esse viés torna o trabalho 

mais fluido e interessante. 

 

 



40 

 

6.9 Estoque do Mercado 

 

No dia 21 de novembro, escolhemos o que cada um poderia vender no 

Mercado; daí, M.L., surgiu com a ideia de que cada produto deveria acompanhar um 

brinde sem preço, que poderia ser um abraço, uma piada, um sorriso, um beijo no 

rosto, um aperto de mão, ações que o dinheiro não compra. Os alunos sugeriram 

umas e eu, outras. 

Realmente, o tempo ficou apertado para 

realizar as confecções do estoque em sala. 

Tentamos dar início, produzindo pulseiras de 

papel e variados enfeites. Mas, como tarefa de 

casa da semana, cada aluno fez em casa seu 

estoque de produtos acompanhado de uma 

etiqueta descrevendo o vale brinde. E, na 

medida em que confeccionavam traziam para guardar no meu armário; localizado na 

sala de aula. 

Por um lado, espero que os responsáveis tenham somente auxiliado as 

crianças na confecção dos produtos. Por outro,espero que esta atividade tenha 

promovido,ao menos,uma interação familiar no momentoda produção. Eu poderia ter 

conversado, na última reunião, com os responsáveis para comprovar este dado. 

Porém, a última reunião trimestral não é com os professores, mas sim, diretamente 

com a orientação pedagógica. 

 

6.10 Pensando em estratégias de divulgação do Mercado 

 

Retomando o vídeo da propaganda do MasterCard que assistimos, tentei 

motivá-los a pensar em formas de divulgamos o nosso Mercado às demais turmas 

de 2° ano da escola. Afinal, a influência midiática através da propaganda faz com 

que as empresas comuniquem valores e idéias.Chegamos a duas conclusões 

através de propostas e votação: panfletos e um vídeo comercial. 

Imagem 3 - Construção de um 
caminhão para o estoque em sala 

Fonte: A autora, 2016. 
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Assim, fomos confeccionar 

em sala os panfletos divulgadores 

do nosso Mercado. O intuito era o 

de avisar às demais turmas de 2° 

ano quando seria realizado o 

Mercado e lembrá-los de trazer o 

dinheiro que haviam economizado 

durante o projeto do livro “A economia 

de Maria”, de Telma Guimarães.  

Esse era um projeto já existente, planejado pelas professoras do 2° ano e 

realizado somente por estas turmas. Esse dinheiro era impresso pelas professoras, 

imitando as cédulas correntes do nosso Sistema Monetário em tamanho reduzido, e 

distribuído uma vez por mês, desde o mês de maio deste ano letivo. O intuito desse 

projeto era familiarizá-los com a moeda corrente e incentivar a atividade de poupar. 

Esse projeto já foi aplicado duas vezes na escola em anos anteriores. 

Decidimos, coletivamente, qual seria o texto a ser registrado e a ilustração do 

panfleto. Cada aluno fez manualmente três cópias do panfleto, a fim de que fosse 

suficiente para os alunos das turmas 201 e 203 e suas respectivas professoras.  

 No dia 29 de novembro realizamos a gravação de um vídeo comercial para 

mostrar aos alunos do 2° ano, divulgando ainda mais o Mercado. Assim, criamos 

coletivamente o texto para apresentar no vídeo, que foi gravado inúmeras vezes na 

sala de aula e no corredor da escola. O texto foi fatiado e dividido entre dez alunos, 

que decoraram suas “falas” e movimentos. Eles perceberam que precisavam realizar 

silêncio, e se concentrar no seu texto, caso contrário, nós não terminaríamosa 

gravação; e, também, que tinham de usar a expressão e naturalidade na fala. Foi o 

dia mais divertido! Somente dez crianças quiseram participar. Então, estes 

escolheram a parte do texto que preferiam e eu fiquei ensaiando com cada um, foi o 

que chamamos de testes de atores. O texto utilizado no vídeo foi o mesmo do 

panfleto por uma escolha coletiva. 

 Infelizmente, por incompatibilidade tecnológica, o vídeo não pôde ser exibido 

para os alunos de todo o 2° ano, pois o computador da escola não fez a leitura dele 

no formato em que foi gravado no meu celular. Mais tarde, fiquei sabendo que as 

entradas USB do computador que estava na sala de vídeo estavam obsoletas. 

Imagem 4 - Panfletos 

Fonte: A autora, 2016. 



42 

 

Novamente, a tecnologia vem e se faz presente nas nossas ações do cotidiano. Sem 

a constante atualização nós também nos tornamos obsoletos. Eu não havia pensado 

na possibilidade de fazer a conversão de formato.   

Num outro dia mostrei aos meus alunos nomeu próprio celular, mas eles 

ficaram descontentes por este percalço.  Pude mostrar, também, às minhas colegas 

de trabalho, as quais elogiaram muito o desempenho dos alunos.  

 

6.11 Criatividade Mercado 

 

Esta atividade foi preparada e esperada por cerca de quinze dias pela turma e 

foi, também, a etapa final desta pesquisa. Depois de muito conversarmos, 

observarmos e produzirmos havia 

chegado o momento de expor as 

nossas reflexões às outras turmas 

de 2° ano.  

No dia 21 de novembro 

escolhemos, por indicação e 

votação, o nome sugerido por P. D. 

A., de nove anos: Mercado da 

Criatividade. Alterado, 

posteriormente, para “Criatividade 

Mercado”. Segundo ele, “nós somos muito criativos, porque ninguém inventa um 

Mercado dentro de uma escola”. Na eleição, o nome escolhido teve dezoito votos. 

Porém no dia 29 de novembro um grupo de alunos contestou que falar “Mercado da 

Criatividade” no vídeo ficaria muito grande, por isso, houve a alteração supracitada.  

No dia 02 de dezembro, dia marcado para a realização do Mercado, 

tínhamosmuitos produtos, que foram divididos nas mesas, organizados por tipo: 

biscoitos caseiros, enfeites de natal, bonecos de neve, porta trecos, porta joias, 

origami, bichinhos de papel, carrinhos de papelão, bolsas, livros, jogos da velha, 

desenhos na tela de papelão e fora da tela. Três alunas se dispuseram a trazer no 

dia suas caixas registradoras de brinquedo para montarmos os caixas do Mercado. 

Os preços foram escolhidos coletivamente, sempre consultando quem produziu e 

Imagem 5 - Dia do CriatividadeMercado 

 

Fonte: A autora, 2016. 
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fazendo uma breve análise de custo benefício. O Mercado ficou localizado na nossa 

sala, a 202.  

Preferi organizar com as outras professorasa visita ao Mercado por dois 

grupos, em momentos alternados, uma vez os meninos e, 

depois, as meninas. Assim, estes grupos de ambas as turmas 

não ficariam prejudicados e teriam a mesma chance de 

escolher os produtos. Com este mesmo intuito, elaboramos 

mais uma regra: cada pessoa só poderia comprar dois 

objetos. Depois, de comprar, o cliente procuraria o produtor do 

objeto para receber seu brinde sem preço. Começamos pelo 

grupo de meninas e, logo após, vieram os meninos. 

Repetimos a visita três vezes para ambos os grupos e o 

restante dos produtos foi comprado pelos próprios alunos da 

turma 202.  

 Nas visitas foi possível perceber que meus alunos, 

enquanto vendedores, sempre iam direcionando os 

“clientes” para aqueles objetos que produziram; ficavam 

aborrecidos quando não conseguiam convencer o outro a 

levar seus produtos; e, também, ficou notável, a 

solidariedade de todos os alunos das três turmas quando 

um não tinha dinheiro para comprar o que queria, pois logo 

vinham um, dois, três amigos que se ofereciam para 

emprestar. 

 Ao que diz respeito ao brinde sem preço, como o 

produtor de cada item não fora identificado previamente 

com uma etiqueta nos produtos, tínhamos que localizá-lo 

perguntando vendedor por vendedor. Em outra 

oportunidade, eu pediria para que os alunos fixassem uma 

etiqueta contendo “Produzido por...” associada ao seu 

nome. 

 

Imagem 7 - Vendedor 

fazendo propaganda dos 

seus produtos 

Imagem 6 - Brinde 

sem preço 

Fonte: A autora, 2016. 

Fonte: A autora, 2016. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este trabalho, desenvolvido a partir de uma sequência didática e inspirado na 

Pesquisa-Ação, almejava analisar a importância da educação financeira em uma 

turma de 2º ano do Ensino Fundamental, diferenciando os conceitos de Educação e 

Alfabetização financeiras, descrevendo a necessidade de Educação/Alfabetização 

financeiras (SILVA NETO, 2015; POTRICH, 2014; POTRICH et al., 2013; 2015) de 

crianças e discutindo sobre o uso adequado e saudável em relação ao dinheiro no 

universo infantil, a partir das ações pedagógicas desenvolvidas.Estes objetivos 

foram sendo atingidos gradualmente, na medida em que foram observados e 

anotados no diário. 

Durante a aplicação das etapas da sequência didática, meus alunos 

mostraram que possuem sensibilidade para valorizarem as relações humano 

afetivas, em detrimento aos produtos materiais. Além disso, eles compreenderam o 

significado de algumas expressões financeiras presentes em jornais, televisão e no 

próprio cotidiano; se sensibilizaram com atitudes afáveis; criaram textos dos gêneros 

propaganda e dicionário; perceberam a diferença de preços e como é calculado o 

preço de um produto, essa diferença e o lucro; fizeram uso da solidariedade uns 

com os outros em várias etapas do projeto, principalmente, no Mercado; se 

perceberam como produtores de conhecimento. As ações interdisciplinares com a 

finalidade de explorar diferentes campos cognitivos, partindo da temática 

desenvolvida, ocorreramnão de modo intencional e aprofundado. Em outra 

oportunidade, eu sei que poderei amadurecer este trabalho em várias questões. 

Diante de todas as dificuldades que foram sendo apresentadas ao longo da 

aplicação do Programa de Residência Docente, considero este trabalho uma 

experiência válida e impulsionadora, mesmo com aprimoramentos a serem feitos em 

uma nova oportunidade. Sei que os alunos de 2016 não serão os mesmos, tal qual 

foi essa experiência de trabalho que passei com eles através do PRD, que pode vir a 

servir de inspiração para outros professores. Porém existem algumas coisas a serem 

revistas, posteriormente, que eu gostaria de ressaltar: 

 Explorar melhor os quadrinhos do Maurício de Souza em Língua Portuguesa, 

promovendo atividades de produção textual, reescrita, continuidade escrita, 

ou outra proposta. 
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 Registrar e expor na sala os gráficos e esquemas construídos durante o 

projeto. 

 Em quaisquer casos de imprevistos, reavaliar com atenção as etapas e 

reorganizá-las sem ônus para os objetivos a serem alcançados. 

A experiência proporcionada por este projeto foi muito enriquecedora para 

esta turma de 2° ano, bem como, para mim. Minha principal descoberta teórica, 

durante a aplicação do projeto e, sua fundamentação, foi a distinção entre os 

conceitos de Alfabetização e Educação Financeiras, pois, em um primeiro momento, 

eu supunha serem sinônimos da literatura financeira. Outra questão foi o desafio de 

propor uma atividade que despendia tanto planejamento e dedicação a uma turma 

que eu não estava me relacionando muito bem; logo de início isso me pareceu 

complicado. Entretanto, sem eu perceber, fui me aproximando melhor dos meus 

alunos, esperava que eles alcançassem os objetivos com afinco e até minha 

afetividade para com eles melhorou.  

No mais, percebi que o trabalho desenvolvido atingiu os objetivos com êxito, 

visto que os conceitos (SILVA NETO, 2015; POTRICH, 2014; POTRICH et al, 2013; 

2015) de Educação Financeira – como informação acerca da economia – e de 

Alfabetização Financeira – como a aplicabilidade desse conhecimento econômico – 

foram incorporados durante a prática da culminância do CriatividadeMercado e, 

gradativamente, ao longo das demais etapas. 
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Histórias em Quadrinhos da Turma da Mônica utilizadas no projeto 
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ANEXO 2 

Autorizações de imagens dos alunos envolvidos na pesquisa 
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