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Projeto integrador 

Educação financeira 

Tema Educação financeira. 

Problema central 
enfrentado 

Compreender conceitos de juros e rendimento para o fortalecimento de uma participação  
mais consciente na sociedade de consumo. 

Produto final Campanha de conscientização sobre a importância da educação financeira. 

Justificativa 

Na sociedade atual, a educação financeira é um dos elementos fundamentais para o 

fortalecimento da cidadania. Durante a infância e a adolescência, os alunos presenciam e protagonizam 

situações financeiras e de consumo; algumas dessas situações são mediadas por adultos enquanto outras 

dependem apenas das crianças (desde o gerenciamento de uma mesada até a compra de lanche na 

cantina). Portanto, para que possam desenvolver uma postura cidadã e consigam tomar decisões 

adequadas sobre consumo e finanças, é relevante que conheçam conceitos essenciais sobre esses temas. 

Vale ressaltar que na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) consta “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” (BNCC, 2017, p. 267). Este projeto pretende promover o conhecimento 

de alguns desses conceitos e contemplar as competências gerais 4, 6 e 10 apresentadas na BNCC. 

Competências gerais desenvolvidas 

 4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 

corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, 

matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 

sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

 6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos 

e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e 

fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 

autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

 10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência 

e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 

sustentáveis e solidários. 
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Objetivos 

 Compreender o que é educação financeira. 

 Entender e aplicar os conceitos de investimento e juros. 

 Desenvolver estratégias de consumo consciente e de economia de dinheiro. 

 Promover campanha sobre a importância da educação financeira para a população. 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

Matemática 
 Cálculo de porcentagens e de 

acréscimos e decréscimos simples. 

 (EF07MA02) Resolver e elaborar problemas que envolvam 
porcentagens, como os que lidam com acréscimos e decréscimos 
simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e 
calculadora, no contexto de educação financeira, entre outros. 

Língua 
Portuguesa 

 Planejamento de textos de peças 
publicitárias de campanhas sociais. 

 (EF69LP09) Planejar uma campanha publicitária sobre 
questões/problemas, temas, causas significativas para a escola 
e/ou comunidade, a partir de um levantamento de material 
sobre o tema ou evento, da definição do público-alvo, do texto 
ou peça a ser produzido – cartaz, banner, folheto, panfleto, 
anúncio impresso e para internet, spot, propaganda de rádio, 
TV etc. –, da ferramenta de edição de texto, áudio ou vídeo que 
será utilizada, do recorte e enfoque a ser dado, das estratégias 
de persuasão que serão utilizadas etc. 

Duração 

A duração aproximada é de 5 aulas. 

Material necessário 

 Caderno e lápis. 

 Fôlderes de lojas com propostas de venda a prazo, com juros. 

 Materiais para elaboração de campanha de conscientização. 

Perfil do professor coordenador do projeto 

O professor mediador do projeto, além de dispor das aulas necessárias para sua execução,  

precisa ser um incentivador da pesquisa, da reflexão crítica e mobilizador de transformações sociais. 

Deve se preocupar com a importância da educação financeira e conhecer as taxas relacionadas aos 

juros e aos investimentos (como a taxa Selic – Sistema Especial de Liquidação e Custódia). Para este 

projeto, os professores das aulas de Matemática e Língua Portuguesa poderão trabalhar em conjunto. 
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Desenvolvimento 

Etapa 1 – Conhecendo a educação financeira (1 aula) 

Proponha aos alunos uma pesquisa sobre o que é educação financeira. Em duplas, devem 

pesquisar informações sobre o tema, dando ênfase em 3 aspectos: a quem se destina, qual o conteúdo 

aprendido em educação financeira e onde é possível aprender. Incentive-os também a buscar 

informações sobre a comparação da educação financeira em diferentes países do mundo. Depois, com 

a turma toda reunida, socializem as informações recolhidas. É importante fazê-los perceber que a 

educação financeira é um tema para todas as idades; ajude-os a identificar conceitos que não conheçam. 

Não deixe de ressaltar que em alguns países do mundo, educação financeira é um dos conteúdos 

aprendidos na escola. Incentive-os a fazer anotações detalhadas no caderno, pois essas informações 

servirão de base para a elaboração de uma campanha de conscientização sobre os conteúdos e a 

importância da educação financeira. 

Etapa 2 – Cálculo de juros e de rendimento na poupança (2 aulas) 

Comece a aula perguntando aos alunos se saberiam dizer o que são juros. A partir das respostas 

dadas pelos alunos, explore em que situações são aplicadas taxas de juros e para que servem.  

Em seguida, apresente aos alunos a taxa Selic. Explique que se trata do principal índice 

utilizado para definir as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras no Brasil. Selic é um 

sistema utilizado pelo governo brasileiro para controle de emissão, compra e venda de títulos públicos, 

além do controle da inflação. É importante que os alunos saibam essas informações básicas, mas nesse 

momento não precisam dominar o que significa cada um dos termos. Concentre a atenção na ideia de 

juros, buscando exemplos da vida cotidiana, como as compras a prazo. Faça com os alunos alguns 

exercícios de cálculo de juros em situações hipotéticas de compra. Em seguida, com a turma dividida 

em grupos, proponha que cada grupo faça o cálculo de juros de diferentes produtos (carros, 

eletrodomésticos, pacotes de viagem, roupas, entre outros). Se possível, disponibilize fôlderes de lojas 

com valores reais e as taxas de fato aplicadas nas compras a prazo.  

Na aula seguinte, organize novamente os alunos em grupos mantendo a mesma composição 

da aula anterior e disponibilize os mesmos materiais e valores utilizados para o cálculo das compras a 

prazo feitas anteriormente. A partir disso, sugira a hipótese de que, em lugar de comprar a prazo, uma 

pessoa tivesse preferido economizar colocando o dinheiro na poupança pelo mesmo período do  

pagamento das parcelas. Isso seria vantajoso? Peça que escolham um objeto para comprar e 

pesquisem uma proposta de negócio. Se preferir, traga as condições de compra já definidas. Por 

exemplo, para comprar um celular, a oferta de uma loja é:  

Preço do celular 

Oferta: R$ 696,50 para pagamento à vista 

Preço para pagamento em 8 vezes: R$ 749,00 
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Pergunte: Quais são os juros para a compra em 8 vezes? Qual é a porcentagem dos juros, em 

relação ao valor à vista? 

Para essa análise, eles vão precisar saber quais regras regem o rendimento da poupança. 

Apresente as informações sobre taxa referencial ou, se preferir, peça a eles que investiguem. Como  

o rendimento da poupança varia em função da taxa Selic, proponha que calculem a média de 

rendimento nos últimos 8 meses e a projetem para o próximo período. Incentive-os a fazer a análise 

desse raciocínio. Ainda é interessante que se pergunte qual é a chance de o rendimento da poupança 

nos 8 meses seguintes ser muito diferente do rendimento apresentado nos 8 meses anteriores. De 

qualquer modo, ao final, sistematize e explique como fazer o cálculo dos rendimentos. 

Por fim, proponha um debate sobre as vantagens e desvantagens das compras a prazo e do 

investimento na poupança. Os alunos deverão argumentar a partir dos cálculos comparativos que 

fizeram. Valorize os argumentos por eles explicitados. Mais importante do que uma conclusão  

específica é que reflitam sobre as comparações feitas. Questione e instigue o debate e o confronto 

de ideias, sempre respeitando as posições apresentadas. 

Etapa 3 – Preparando uma campanha de educação financeira (2 aulas) 

Na última etapa do projeto, o desafio é que planejem e executem uma campanha de  

conscientização da importância da educação financeira. Além de sensibilizar para a relevância do tema, 

os alunos devem apresentar informações e prover explicações úteis a diferentes públicos.  

Para isso, organize a turma em grupos, que podem ser diferentes dos formados anteriormente. 

Cada grupo deverá preparar materiais para a campanha, destinando-se a um público específico. Dessa 

forma, um grupo fará a campanha para crianças de 5 a 10 anos, outro para o público de 11 a 17 anos, 

o terceiro grupo terá como meta atingir jovens adultos, e outro grupo pode se destinar a adultos com 

filhos, pessoas da terceira idade, entre outros públicos a serem definidos com os alunos.  

Oriente-os a apresentar conteúdos verdadeiros e úteis adaptados aos interesses e à linguagem 

do público a que se destina. Eles podem usar diferentes estratégias e suportes para a realização da  

campanha, dentre aqueles disponibilizados pela escola. Ao final, juntando todos os materiais, a turma 

terá uma campanha bem completa e capaz de dialogar com vários segmentos da população. Apresentem 

a campanha em algum evento aberto ao público da escola: feira de ciências, dia da família, etc. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Para a avaliação, proponha aos alunos que registrem o que aprenderam e indiquem quais 

conteúdos parecem importantes para eles. Leve em consideração as dinâmicas de trabalho em grupo, 

a capacidade de se organizarem, de negociarem, de debaterem ideias. Por fim, considere também a 

qualidade dos materiais produzidos para a campanha. 
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Para saber mais – aprofundamento para o professor 

Educação Financeira é tema de Educação no Ar, publicado em 7 de dezembro de 2017. 

Vídeo disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?time_continue=279&v=H3fXvD548Io>. Acesso 

em: 27 out. 2018. 

Portal do Mec: <http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/58211-

ensino-de-educacao-financeira-e-importante-para-desenvolvimento-de-criancas-e-

adolescentes>. Acesso em: 27 out. 2018. 

Quando se trata de educação financeira, Brasil fica mal na foto. Jornal O Globo, 

30/10/2016. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/negocios/quando-

se-trata-de-educacao-financeira-brasil-fica-mal-na-foto-20385966>. Acesso em: 27 

out. 2018. 

Taxa Selic: o que é e para que serve? Jornal Zero Hora, 20/07/2016. Disponível em: 

<https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/noticia/2016/07/taxa-selic-o-que-e-e-

para-que-serve-6748853.html>. Acesso em: 27 out. 2018. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=279&v=H3fXvD548Io
http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/58211-ensino-de-educacao-financeira-e-importante-para-desenvolvimento-de-criancas-e-adolescentes
http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/58211-ensino-de-educacao-financeira-e-importante-para-desenvolvimento-de-criancas-e-adolescentes
http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/58211-ensino-de-educacao-financeira-e-importante-para-desenvolvimento-de-criancas-e-adolescentes
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/quando-se-trata-de-educacao-financeira-brasil-fica-mal-na-foto-20385966
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/quando-se-trata-de-educacao-financeira-brasil-fica-mal-na-foto-20385966
https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/noticia/2016/07/taxa-selic-o-que-e-e-para-que-serve-6748853.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/noticia/2016/07/taxa-selic-o-que-e-e-para-que-serve-6748853.html

