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RESUMO 

 

O trabalho trata de uma pesquisa relacionada a um projeto de Educação Financeira aplicado 

em duas turmas de 8° ano da Escola Estadual de Ensino Médio Frei Caneca, da cidade de 

Flores da Cunha. Tem por objetivo, verificar se a Educação Financeira nas escolas, voltada 

para o Ensino Fundamental, possibilita, ou não, aos estudantes e suas famílias uma 

melhora em hábitos financeiros a fim de superar o endividamento, buscar o desenvolvimento 

e cultura de planejamento, investimento e consumo consciente. A metodologia utilizada 

nesse trabalho foi a pesquisa-ação, cujos dados foram levantados por meio de questionários 

aplicados aos participantes e seus respectivos responsáveis, e posteriormente analisados 

de forma qualitativa. O projeto desenvolvido possibilitou aos estudantes adquirem 

conhecimentos sobre alguns dos principais assuntos da matemática financeira, os quais 

poderão ser aplicados no cotidiano de cada participante em consonância com sua família, 

podendo assim, desenvolver uma melhora em hábitos financeiros e preparando-os para os 

desafios do futuro. 
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ABSTRACT 

 

This assignment is about a research related to a project of Financial Education applied to two 

classes of the 8th grade at Escola Estadual de Ensino Médio Frei Caneca (Frei Caneca 

Public High School), in Flores da Cunha. Its goal is to verify whether the Financial Education 

in the schools, directed to the Elementary School, allows the students and their families to 

improve their financial habits and pay debts, look for the development and the culture of 

planning, investment and conscious consumption. The methodology applied is the action-

research, whose data were acquired by means of questionnaires applied to the participants 

and their legal representatives and, after, analyzed qualitatively. The Project gave the 

students the possibility of knowing more about some of the main topics of the Financial 

Education, which can then be applied to their daily lives, with the respective families, so as to 

allow the development of an improvement in their financial habits and preparing them to 

future challenges. 

  

Key-words: Elementary Education. Financial Education. Financial Habits. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No ano de 2016 tive a oportunidade e o privilégio de fazer parte do programa Mais 

Educação na Escola Municipal de Ensino Fundamental São José, na cidade de Flores da 

Cunha. Programa esse, desenvolvido em escolas municipais da cidade, com o objetivo de 

oportunizar aos estudantes do Ensino Fundamental, melhorias na aprendizagem de Língua 

Portuguesa e Matemática. Em turno contrário de aula, preparei-me para oferecer a esses 

estudantes de 9° ano aulas de reforço sobre conceitos matemáticos, além de uma 

abordagem sobre Educação Financeira. 

No decorrer das aulas de Educação Financeira, pude perceber a motivação para 

trabalhar com esse tema em meu Trabalho de Conclusão de Curso. Assim se fez, pois pude 

notar que ao tratar de assuntos financeiros envolvidos com o cotidiano de cada estudante, 

poucos tinham conhecimentos e a maioria das famílias envolvidas na atividade de “controle 

de gastos”, proposta pela professora, mostrou pouco controle nos gastos e dificuldades em 

guardar dinheiro para projetos de médio ou longo prazo.  

De fato, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo (CNC), que divulgou a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor 

(Peic), realizada no ano de 2017, mais da metade da população brasileira esteve 

endividada. Em relatório de análise divulgou (CNC, 2017, p. 1): 

 
O percentual de famílias que relataram ter dívidas entre cheque pré-datado, 
cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, 
prestação de carro e seguro alcançou 57,1% em julho de 2017, o que 
representa uma alta em relação aos 56,4% observados em junho de 2017. 

 

A mesma pesquisa constatou que o principal tipo de dívida das famílias em questão, 

é o cartão de crédito, com 76,8%. Em seguida estão os carnês de lojas com 15,4%, créditos 

pessoais com 11% e os financiamentos de carros com 10,1%. Nesse mês, 24,2% das 

famílias declararam contas em atraso e 9,4% das famílias declaram não ter condições de 

pagá-las, permanecendo inadimplentes.  

Em janeiro de 2018, a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor 

realizada pela CNC no estado do Rio Grande do Sul, foi divulgada pela Fecomércio-RS. 

Nesse relatório a preocupação é ainda maior (FECOMÉRCIO-RS, 2018, p.2): 

 
O percentual de famílias endividadas em jan/18 (72,2%) foi superior ao 
apurado no mesmo período de 2017 (65,1%). Frente a dezembro passado 
houve aumento, quando o percentual atingido era de 70,0%. 
 

Nessa pesquisa, o cartão de crédito também é o principal tipo de dívida com relação 

a estas famílias, com 78,5%. Por conseguinte, estão os carnês com 45,3%, os créditos 

pessoais com 17,2% e os financiamentos de carros, com 13%. Nesse mês, o percentual de 
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famílias com contas em atraso foi de 46,2% e 6,9% das famílias declararam não ter 

condições de pagar as suas contas, permanecendo inadimplentes. 

Percebe-se que muitos são os motivos para o endividamento, sendo um deles a falta 

de conhecimentos sobre o assunto. Segundo Scolari e Grando (2016, p.2): 

 
[...] a questão é que a sociedade está sendo bombardeada por ofertas de 
crédito fácil e gastando dinheiro abusivamente sem ter tido qualquer aula, 
instrução ou até mesmo auxílio sobre como se comportar diante dessa nova 
realidade, fato esse que faz com que pessoas muitas vezes contraiam 
empréstimos, até chegar a situação de endividamento, ocasionando um 
problema pessoal e social. 
 

Deste modo, a escola também pode contribuir para reverter esse quadro, formando 

cidadãos críticos e conscientes. Segundo Libânio, Oliveira e Toschi, a escola deve contribuir 

para formar indivíduos capazes de pensar, agir e aprender permanentemente, além de 

“desenvolver conhecimentos, capacidades e qualidades para o exercício autônomo, 

consciente e crítico da cidadania”. (2012, p.63) 

Sendo assim, para haver essa formação autônoma e segura de seu pensar e agir, 

exercendo então o papel de cidadão crítico, é necessário que as escolas ampliem o seu 

trabalho com os alunos sobre Educação Financeira, podendo assim, auxiliar na redução do 

índice de endividamento, já que, é possível notar a escassez na abordagem dessa temática 

no Ensino Básico. Segundo Silva, (2015, p.12) o motivo de escolher trabalhar com este 

tema em sua dissertação de mestrado “foi perceber que no ensino básico a matemática 

financeira tem sido colocada em segundo plano”.  

Segundo o Comitê Nacional de Educação Financeira (CONEF, 2014, p. 8),  

A entrada da Educação Financeira nas escolas se justifica por diversas 
razões fartamente apregoadas pelas nações estrangeiras que já acumulam 
experiência na área, dentre as quais se destacam os benefícios de se 
conhecer o universo financeiro e, utilizando-se desses conhecimentos, 
tomar decisões financeiras adequadas, que fortaleçam o comando 
autônomo da própria vida e, por extensão, do âmbito familiar e comunitário.  

Além disso, de acordo com o CONEF (2014), a educação financeira não deveria ser 

introduzida nas escolas apenas na adolescência e sim desde o 1° ano do Ensino 

Fundamental e há duas justificativas para isso. A primeira delas é que quanto mais cedo a 

escola trabalhar com a Educação Financeira, melhores serão os resultados alcançados. E a 

segunda justificativa é que uma pessoa educada financeiramente, não significa apenas 

dominar conteúdos financeiros, mas sim ter uma vida financeira saudável.  

Neste contexto, a escola pode fazer a diferença na vida familiar, proporcionando aos 

estudantes, atividades sobre Educação Financeira de forma que sejam integradas com os 

pais.  Essas atividades podem e devem permear as aulas de matemática, já que além da 

disciplina ser um componente curricular, “ela está na vida cotidiana dos seres humanos, 
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quando esses se envolvem com classificações, porcentagens, medidas, juros, etc.” 

(DANYLUK, 1997, p. 28). Além disso, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) apontam 

a educação do consumidor sendo um assunto que deve merecer uma atenção dentro da 

disciplina de matemática (BRASIL, 1997, VOLUME 3, p. 35): 

 
Temas relacionados à educação do consumidor, por exemplo, são 
contextos privilegiados para o desenvolvimento de conteúdos relativos a 
medida, porcentagem, sistema monetário, e, desse modo, podem merecer 
especial atenção no planejamento de Matemática. 
 

Além disso, Lima e Sá (2010, p.2) afirmam que: 

 
Se as pessoas tivessem algum conhecimento financeiro, saberiam poupar, 
consumir, investir ou reivindicar. Acreditamos que tal formação ajudaria a 
diminuir as gritantes diferenças sociais existentes em nosso país. Evitaria 
que os cidadãos caíssem em armadilhas, como auxiliaria na defesa de seus 
direitos de consumidor e trabalhador [...] 
 

Dessa forma, a abordagem de conceitos financeiros com alunos do ensino 

fundamental, durante as aulas da disciplina de matemática, pode torná-los mais conscientes 

e responsáveis em tomadas de decisões que envolvam essa temática. Bem como, segundo 

Lima e Sá (2010, p.2), servirá 

 
para que eles se sintam preparados para lidar com dinheiro, ou para que 
saibam o quanto estão pagando de juros como consumidores ou ainda para 
que possam planejar suas vidas [...], sem dívidas e preocupações no final 
do mês.  
 

Já o professor deve reconhecer o seu papel na formação de pessoas críticas e 

capazes de solucionar seus problemas no cotidiano. Para Scolari e Grando (2016, p.2) 

 
O professor precisa ter clareza que o seu papel não é apenas transmitir os 
conteúdos, em especial os de matemática financeira, mas principalmente é 
dedicado à formação de cidadãos críticos e independentes, capazes de 
resolver os problemas do seu dia a dia analisando-os criticamente. 

 
Sendo assim, a Educação Financeira deve merecer total atenção em todas as 

modalidades de ensino, já que proporciona inúmeros conhecimentos a fim de melhorar a 

qualidade de vida de nossos estudantes e suas respectivas famílias.  

Nesse contexto propôs-se um projeto de Educação Financeira para alunos de 8° ano 

da Escola Estadual de Ensino Médio Frei Caneca, localizada na cidade de Flores da Cunha, 

buscando levar aos estudantes e, por consequência a seus familiares, conhecimentos sobre 

o assunto, instigando-os a refletirem sobre seus hábitos financeiros. 

O objetivo da pesquisa a seguir é verificar se a Educação Financeira nas escolas, 

voltada para o Ensino Fundamental, possibilita aos estudantes e suas famílias, uma 
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melhoria em hábitos financeiros a fim de superar o endividamento, desenvolver a cultura de 

planejamento, investimento e consumo consciente.  

No capítulo 2 está descrito o embasamento teórico, no capítulo 3 encontra-se a 

metodologia utilizada no trabalho, bem como os procedimentos metodológicos e por fim, nos 

capítulos 5 e 6 detalham-se respectivamente os resultados obtidos com a aplicação do 

projeto e considerações finais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A média anual de brasileiros endividados no ano de 2017 atingiu 60,8% (CNC, 2017). 

Infelizmente esse é um dado que vem crescendo, já que a média anual de 2017 aumentou 

em 2,1% com relação a 2016. Também, a mesma pesquisa de endividamento apontou que 

a média anual de pessoas com dívidas ou contas em atraso em 2017, atingiu 25,4% e 

10,2% das pessoas declaram não ter condições de pagá-las, permanecendo assim 

inadimplentes.  

Administrar o dinheiro não é uma tarefa tão fácil, pois exige conhecimentos e 

responsabilidades. Celina Macedo, em seu livro, “Filhos: seu maior investimento” relata os 

questionamentos que recebe via e-mail, (MACEDO, 2012, p.19): 

 
“Sou separada e tenho um casal de filhos. Ela tem 25 anos, com curso 
superior. Ele tem 21 anos e trabalha como vendedor em uma loja no 
shopping. Continuam pedindo minha ajuda financeira para satisfazer todas 
as suas necessidades e caprichos, de preferência de forma imediata, mas 
se recusam a morar comigo para reduzir as despesas, alegando querer 
privacidade. No entanto, eu sofro privações para atendê-los. O que eu 
faço?” 
 

Dessa forma, segundo a mesma autora “[...] todos nós temos o desafio de entender, 

aprender, conviver e, principalmente, educar os filhos do terceiro milênio. Para que eles 

sejam autônomos, tenham garra e sejam independentes financeiramente”. (MACEDO, 2012, 

p.13) 

 Diante dessas informações, pode-se notar que de fato as famílias brasileiras estão 

com dificuldade no equilíbrio financeiro. “Teoricamente, o equilíbrio financeiro se dá quando 

gastamos a mesma quantidade que recebemos”. (MACEDO, 2012, p.20) Sendo assim, a 

escola, que deve formar pessoas críticas e pensantes, deve trazer para a sala de aula, 

assuntos vinculados ao cotidiano dos estudantes. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

isso é claro (BRASIL, 1997, VOLUME 1, p. 64): “Se a escola pretende estar em consonância 

com as demandas atuais da sociedade, é necessário que trate de questões que interferem 

na vida dos alunos e com as quais se veem confrontados no seu dia-a-dia.” 

 Esses assuntos pertinentes são chamados de “temas transversais”, e devem ser 

trabalhados dentro da sala de aula em consonância com as disciplinas, (BRASIL, 2013, p. 

115):  

Os componentes curriculares e as áreas de conhecimento devem articular a 
seus conteúdos, a partir das possibilidades abertas pelos seus referenciais, 
a abordagem de temas abrangentes e contemporâneos, que afetam a vida 
humana em escala global, regional e local, bem como na esfera individual. 
Temas como [...] educação para o consumo, educação fiscal, trabalho, 
ciência e tecnologia, diversidade cultural, devem permear o 
desenvolvimento dos conteúdos da base nacional comum e da parte 
diversificada do currículo. 



15 
 

 

Também a escola pode desenvolver projetos a fim de trabalhar com esses temas, 

(BRASIL, 1997, p. 35): “[...] cada escola pode desenvolver projetos envolvendo outras 

questões consideradas de relevância para a comunidade”, como por exemplo, a Educação 

Financeira, que poderá mostrar aos estudantes a grande diferença entre “o dinheiro que cai 

do céu” e “o dinheiro que nasce em árvores” que segundo Macedo (2012, p.4), “o dinheiro 

que nasce em árvores requer esforço. É preciso ter a semente, plantar, cuidar e esperar 

muito tempo para os frutos”.  

 A escola pode proporcionar um trabalho com os estudantes em consonância com os 

pais, já que os mesmos devem estar preparados para ajudá-los no planejamento financeiro. 

A esse respeito, Macedo (2012, p. 26) traz outro exemplo: 

 
“Qual é a minha surpresinha de hoje?” Essa é a pergunta que um filho de 3 
anos faz todos os dias ao pai quando ele retorna do trabalho.[...], esse 
mesmo pai revelou que, se chega de mãos vazias, o filho chora e fica 
emburrado, mesmo que ele explique que não tinha dinheiro naquele 
momento. 
 

Essas são as atitudes de diversos pais neste mundo capitalista e as consequências 

são filhos consumidores pouco conscientes, futuros endividados e pessoas que não medem 

esforços para satisfazer desejos materiais. Sendo assim, se de um lado os pais podem 

educar financeiramente os filhos, preparando-os para serem consumidores conscientes, por 

outro, pode também a escola levar a Educação Financeira a seus alunos e, com isso, 

auxiliar famílias no caminho para o equilíbrio financeiro. 

 Desta forma, a escola proporcionando um projeto de Educação Financeira, poderá 

levar aos alunos conhecimentos essenciais sobre diversos assuntos financeiros, como: juros 

simples e compostos, pagamento à vista e a prazo, poupança, financiamento, consórcio, 

cartão de crédito, notas fiscais do consumidor, cheques especiais, entre outros assuntos 

pertinentes e, como consequência, auxiliar suas famílias na manutenção das suas contas. 

Abaixo, estão alguns dos temas que serão abordados no projeto de Educação Financeira 

proposto aos alunos do Ensino Fundamental. Vale ressaltar que os temas devem ser 

selecionados e abordados levando em conta a realidade de cada escola e dos estudantes 

que a constitui.  
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2.1 JUROS 

 

É possível perceber que ao realizarmos uma compra a prazo ou financiarmos uma 

casa ou carro, por exemplo, pagamos dinheiro a mais para obter condições cabíveis no 

bolso, durante algum determinado tempo. O que muitas vezes não fica claro, é que ao 

optarmos em pagar a prazo por meses ou anos, estamos pagando muito mais pelo mesmo 

produto.  

 Assim, segundo o Banco Popular do Brasil, juro é  

 
a remuneração paga pelo uso do dinheiro no tempo. É calculado sobre o 
valor do dinheiro que o cliente pediu emprestado e leva em conta o tempo 
que vai demorar para ser devolvido ao banco. Os juros são calculados, 
normalmente, a cada mês, mas podem também ser calculados por dia ou 
por ano, depende do tempo que o cliente ficar com o dinheiro. (BANCO 
POPULAR DO BRASIL, sd) 
 

A ideia de juro não é recente; há muito tempo já se fazia uma relação entre o 

dinheiro e o tempo (MEDEIROS, 2012, p. 15): 

 
Na época dos sumérios, os juros eram pagos pelo uso de sementes e de 
outros bens emprestados. Os agricultores realizavam transações comerciais 
onde adquiriam sementes para efetivarem suas plantações. Após a colheita, 
os agricultores realizavam o pagamento através de sementes com a 
seguida quantidade proveniente dos juros do empréstimo. 
 

Sendo assim, ao contratar um empréstimo ou realizar uma compra no crediário, os 

pagamentos realizados são acrescidos de juros e esse valor que se paga a mais, dependerá 

do prazo que se leva para quitar a dívida. Wernke (2002, p. 4) salienta que: 

 
[...] mesmo que o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) 
determine em seu artigo 52, inciso II, que o fornecedor deve informar 
previamente sobre a taxa de juros e o montante cobrado, nem sempre este 
preceito legal é obedecido de maneira adequada pelas empresas. Desta 
forma, o comprador com nenhum ou parcos conhecimentos de matemática 
financeira tem restringida sua análise, podendo ser levado a optar por 
condições prejudiciais ao seu patrimônio.  

 

É necessário, portanto, não só ficar atento à taxa de juros cobrada na transação, 

mas também é importante que o cliente faça o cálculo de quanto irá pagar a mais se optar 

em pagar a prazo, já que, muitas vezes com o valor pago pelos juros, é possível adquirir 

duas vezes o mesmo produto. 

Existem dois tipos de juros: simples e composto. A capitalização de juros é chamada 

de simples quando os mesmos incidem apenas no capital inicial. Além disso, o regime de 

juros simples é pouco utilizado, aplicado apenas em algumas operações de curto prazo. 

(SILVA, 2015)  
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Uma das aplicações dos juros simples está associada ao cheque especial, que é 

uma modalidade de crédito, na qual a instituição bancária disponibiliza um valor extra aos 

recursos do titular. Segundo Silva, (2015, p. 29) 

 
O cheque especial nada mais é que um empréstimo que o banco concede a 
quem possui uma conta corrente. As pessoas são levadas a gastarem além 
de suas posses, pois mesmo com saldo negativo continuam sacando o 
dinheiro ou usando seus cartões de débitos normalmente até o limite 
estabelecido pelo banco. Esse limite depende dos valores movimentados na 
conta corrente. O bando cobra taxas altíssimas de juros nessa transação de 
empréstimo chegando a assustadores 400% ao ano. 
 

Por esse motivo, o Banco Central do Brasil orienta utilizar o cheque especial apenas 

“em casos de imprevistos ou em situações emergenciais e de forma temporária”. (sd. não 

paginado) 

Já, capitalização de juros compostos é o sistema mais utilizado pelo mercado 

financeiro. Além de ser reconhecidamente adotado por todo mercado financeiro e de 

capitais, a capitalização de juros compostos também é utilizada por outros segmentos, 

como: para estudos de crescimento demográfico, comportamento dos índices de preços da 

economia, evolução do faturamento, agregados macroeconômicos, apropriação contábil de 

receitas e despesas financeiras. (NETO, 2009) 

Segundo Silva, (2015, p.61): 

 
No regime de juros compostos os juros de cada período são somados ao 
capital, tornando-se o principal do novo período, ou seja, os juros também 
passam a render juros. Os juros são calculados sobre o saldo existente no 
final do período anterior e não sobre o capital inicial. 
 

Ainda na mesma obra, Silva (2015, p. 28) exemplifica:  

 
“[...] é importante mostrar que quem não paga uma dívida de R$ 100,00 no 
cartão, com uma taxa de juros compostos efetiva mensal de 10%, 
transforma sua dívida em R$ 313,00 no final de um ano! Equivalendo a uma 
taxa anual efetiva de 213% [...]”. 
 

 Pelo exemplo nota-se a importância de o consumidor entender o sistema de juros a 

que está submetido o serviço contratado para que possa precaver-se do endividamento. 

 

2.2 PAGAMENTO À VISTA E PAGAMENTO A PRAZO 

 

O pagamento à vista se refere ao pagamento no ato da compra. Esse, muitas vezes, 

é o mais vantajoso pelo fato de que quando pagamos uma mercadoria desta forma, 

podemos lucrar um pouco, ou seja, ganhamos um desconto por pagar na hora da compra.  

Em contra partida, o pagamento a prazo, se refere ao pagamento em parcelas, ou 

seja, quando o cliente não desejar pagar no ato da compra e realiza o pagamento no 
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crediário, que possibilita pagar um pouco por mês até liquidar a dívida. Geralmente, nesse 

caso o cliente acaba pagando a mais pela mercadoria que comprou, pois pagará juros por 

isso. 

Macedo afirma que quem optar em realizar um pagamento a prazo, deve ter alguns 

cuidados (2012, p.102): 

[...] na maioria das vezes, esse tipo de pagamento é mais vantajoso para a 
loja, que ganha em cima do juro pago pelo cliente no financiamento da 
mercadoria, do que o próprio cliente. Quem costuma parcelar as compras, 
geralmente no cartão, precisa ter cuidado redobrado. Um produto dividido 
em seis vezes comprometerá parte da renda ao longo de seis meses. Se no 
mês seguinte é feita uma nova compra, parcelada em oito vezes, já serão 
duas parcelas para se preocupar pelos próximos cinco meses. 
 

Desta forma, a melhor opção, muitas vezes é o pagamento à vista, já que, é possível 

ganhar um desconto que geralmente vale a pena. Entretanto, para quem deseja pagar suas 

compras a prazo, a melhor alternativa é observar se irá pagar a mais pelo produto e o 

quanto pagará a mais, verificar se terá condições de pagar a parcela durante os próximos 

meses e manter as parcelas sempre em dia. 

 

2.2.1 NOTAS FISCAIS DO CONSUMIDOR 

 

 As notas fiscais do consumidor são documentos que comprovam uma compra e são 

emitidos no ato do pagamento. Segundo Silva (2015, p. 122), “A nota fiscal é um documento 

que uma loja, supermercado, ou profissional liberal como dentista, por exemplo, fornece a 

um cliente para comprovar a venda de produto ou a prestação de um serviço”. Além disso, 

Silva complementa: “Se precisarmos trocar, devolver ou consertar o produto durante a 

garantia a nota é pedida como prova da compra” (2015, p. 122). 

Ainda na mesma obra, Silva (2015, p. 26) ressalta: 
 
A nota fiscal é um comprovante fiscal emitido por vendedor ou prestador de 
serviço. Ela é obrigatória para compras e serviços. O cliente tem o direito de 
pedir e o vendedor tem o dever de emitir a nota fiscal ou cupom fiscal. 
  

 Com a nota fiscal é possível analisar o valor pago pelo produto, a quantia de 

impostos pagos pelo mesmo e também serve como garantia do produto. 

 Além disso, quando o cliente exige a nota fiscal, ele está evitando que o comerciante 

sonegue impostos. Segundo o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal 

do Brasil (BRASIL, 2009), “O documento garante os direitos do consumidor e obriga o 

comerciante a repassar o imposto cobrado do cliente para o governo”. O dinheiro cobrado 

nesses impostos é o dinheiro que deve ir para a saúde, educação e melhorias.  

 A lei Nº 4.729, de 14 de julho de 1965 (BRASIL, 1965) em seu Artigo 1º define que a 

sonegação é crime: 



19 
 

Art 1º Constitui crime de sonegação fiscal: 
 
 I - prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que 
deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público 
interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento 
de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei; 
 

Sendo assim, mostra-se importante a conscientização dos consumidores para que 

exijam notas fiscais em toda e qualquer compra, cumprindo com o papel de cidadãos e com 

a obrigação de respeitar a lei, pois em caso contrário, estarão contribuindo com a 

sonegação de impostos, que é crime.  

 

2.3 PLANEJAMENTO FINANCEIRO 

 

 Planejar trata-se de uma preparação ou organização para a execução de algum 

trabalho, realização de um projeto ou até mesmo planificação de um sonho. De acordo com 

Reis (2017, não paginado), 

 
Planejar é antever situações futuras, condicionar o comportamento às 
mudanças na trajetória e buscar garantir que os objetivos não serão 
afetados por fatos inesperados. Envolve disciplina, estudo e rearranjo 
constante. E mais: é uma atitude que está diretamente ligada à vontade de 
crescer. 
 

 Segundo Macedo (2012, p.39): “Planejar nada mais é do que pensar e visualizar um 

cenário específico, levando em conta as condições reais para realizar um objetivo.” Além 

disso, a autora complementa (MACEDO, 2012, p.39): 

 
Planejamento de vida e financeiro andam lado a lado e contribuem de forma 
positiva para o desenvolvimento de uma sociedade. O planejamento 
financeiro só faz sentido se a pessoa tiver planos para sua vida, se tiver 
sonhos. Para aqueles que têm sonhos, o planejamento vai ajudar a 
transformá-los em metas. Definidas as metas, o planejamento será como 
um mapa para atingir o sucesso – que nada mais é do que alcançar as 
metas traçadas. 
 

 Portanto, o planejamento financeiro é a “bússola da viagem de um indivíduo rumo a 

seus objetivos pessoais” (REIS, 2017, não paginado), que podem ser a compra da casa 

própria, a compra de uma viagem ou até mesmo a busca pela aposentadoria. 

 Para tanto, o planejamento financeiro só começa no momento em que se tem o 

autoconhecimento dos gastos realizados durante o mês, portanto, a realização de um 

controle de gastos é essencial para quem deseja alcançar um objetivo. 
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2.3.1 CONTROLE DE GASTOS 

 

 Controlar gastos é tomar nota de todos os consumos efetuados durante um certo 

período, e consequentemente criar um planejamento financeiro, a fim de alcançar uma 

meta.  

Ao elaborar um controle de gastos no mês é possível analisar todas as despesas 

executadas e com isso classificá-las em “gastos obrigatórios” ou “gastos não obrigatórios”, 

ou ainda, classificá-las em “eu quero” ou “eu preciso”. Segundo D’Aquino, em seu livro 

Educação Financeira- Como educar seu filho (2008, p.23):  

 
Ser capaz de distinguir o que compramos porque queremos daquilo que 
consumimos porque precisamos é fundamental em qualquer idade. Sem 
essa perspectiva posta de maneira bem clara, tudo o mais será sempre 
confuso na vida financeira.  
 

Contudo, depois da classificação das despesas, é possível verificar o quanto foi 

gasto em consumos obrigatórios e não obrigatórios e com isso investigar “para onde o 

dinheiro está indo”. Desta forma, será possível analisar se é necessário reduzir gastos 

supérfluos, se seria possível efetuar uma compra, ou o quanto destinará para a poupança e 

para despesas emergenciais. Esse é o primeiro passo para o bom planejamento 

 

2.4 POUPANÇA  

 

 A poupança é uma conta aberta por uma instituição bancária, na qual as pessoas 

podem guardar as suas economias, garantindo um rendimento. Segundo o sítio eletrônico 

do Banco da Caixa Econômica Federal, a poupança é a  

 
[...] opção de investimento mais segura, acessível e adequada a todos os 
perfis, desde os pequenos poupadores a grandes investidores. Além de ser 
garantida pelo governo, a poupança tem suas regras de funcionamento 
definidas pelo Banco Central. (CAIXA ECONOMICA FEDERAL, sd) 
 

Além disso, segundo o Banco Central do Brasil, a remuneração dos depósitos de 

poupança é baseada de acordo com o art. 12 da Lei nº 8.177 de 1º de março de 1991. A 

mesma, afirma que: 

[...] a remuneração dos depósitos de poupança é composta de duas 
parcelas:  
I - a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial - TR, e  
II - a remuneração adicional, correspondente a:  
a) 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%; 
ou 70% da meta da taxa Selic ao ano, mensalizada, vigente na data de 
início do período de rendimento, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for 
igual ou inferior a 8,5%. (BANCO CENTRAL DO BRASIL, sd) 

 



21 
 

 Vale ressaltar que a taxa Selic mencionada acima, segundo o Banco Central do 

Brasil (sd) é a “taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados” que tem por 

finalidade nortear todas as outras taxas de juros cobradas no mercado financeiro.   

Esse rendimento se dá, pois o dinheiro aplicado na poupança não fica parado. Ou 

seja, parte dos depósitos é usada pelos bancos para diversos tipos de empréstimos, 

incluindo o crédito imobiliário (TORRES, 2017). Dessa forma, as instituições bancárias 

lucram com os empréstimos e com isso remuneram o poupador. 

Sendo assim, pode-se perceber que ter uma poupança é essencial para quem quer 

guardar dinheiro, ou até mesmo para quem deseja fazer um investimento mais adiante, pois 

além de estar guardando economias, é possível lucrar com a remuneração. Além disso, 

existem mais algumas vantagens com relação à poupança (D’Aquino, 2008, p.129):  

 
Em primeiro lugar, o fato de que os bancos são seguros. Mesmo em caso 
de roubo, o dinheiro do cliente está garantido por seguradoras. A segunda 
vantagem é que os bancos pagam juros sobre o dinheiro aplicado lá, ao 
contrário do que acontece com a grana deixada em casa [...], a quarta 
vantagem tem a ver com o fato de que é mais fácil ceder à tentação de 
gastar a poupança quando ela está em casa do que quando está 
depositada no banco. 
 

Deste modo, abrir uma poupança a fim de administrar economias é um passo 

importante para a construção financeira e assim alcançar objetivos. Ainda, segundo Macedo 

(2012, p. 20), “Se os jovens gastam tudo aquilo que recebem, não formarão uma poupança 

para poder aplicar naquilo que contribui para sua satisfação e qualidade de vida”. Nesse 

caso, enfatizar a importância da poupança, - pode fazer com que os jovens criem 

responsabilidades, determinação e planejamento financeiro. 

O incentivo deve começar dentro de casa, pelos pais destes jovens e também deve 

ser papel fundamental da escola, em especial da matemática, mostrando a eles que melhor 

do que fazer dívidas, pode ser poupar o dinheiro para comprar alguma coisa ou realizar um 

sonho (SILVA, 2015). 

 

2.5 FINANCIAMENTO E EMPRÉSTIMO 

 

 Financiar trata-se de uma operação financeira realizada para a compra de um 

determinado produto. Essa operação é feita por uma instituição bancária, na qual visa uma 

porcentagem de lucro. Os financiamentos geralmente são realizados para a compra 

imobiliária, automotiva, máquinas agrícolas e até mesmo para a realização de empréstimos 

pessoais. Segundo a CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (2017) e o SPC, 

Serviço de Proteção ao Crédito (2017), esse último trata de empréstimos pelo qual as 

pessoas usam o dinheiro para inúmeras possibilidades, desde concretizar grandes planos 
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ou até mesmo utilizá-lo como um auxílio quando é preciso lidar com gastos inesperados. 

Ainda, o mesmo pode ser contratado para quitação de dívidas.  

De acordo com a pesquisa realizada no ano de 2017 pelo SPC Brasil e pela CNDL, 

muitas são as pessoas que possuem um empréstimo e a maioria delas utilizam deste, para 

pagar dívidas. De acordo com a amostra (CNDL e SPC, 2017, p. 3), 

Praticamente quatro em cada dez pessoas que possuem um empréstimo o 
fizeram com o propósito de pagar dívidas como outros empréstimos, cartão 
de crédito e prestações (37,0%), enquanto 20,9% tinham a intenção de 
pagar contas como aluguel, condomínio, água, luz, telefone e escola, 16,1% 
queriam comprar/trocar de carro e 14,1% desejavam reformar a 
casa/apartamento. 

 

Além disso, a pesquisa revelou que 24% das pessoas que realizaram empréstimos 

pessoais “não analisaram tarifas e juros que seriam cobrados antes da tomada do 

empréstimo”. (2017, p. 7) 

Ao realizar um financiamento ou um empréstimo, o cliente deve saber que terá que 

pagar ao banco uma parcela mensal conforme a sua renda e a quantidade de parcelas irá 

depender da quantia financiada em consonância com as condições de cada consumidor. A 

parcela incluirá a amortização, o juro e muitas vezes alguns seguros também devem ser 

pagos, conforme Medeiros, (2012, p. 129): 

 
Você precisa saber que em todos os sistemas de amortização uma parcela 
da prestação que você paga é destinada ao pagamento de juros, e outra 
parcela é destinada à amortização (pagamento) da dívida. Além disto, ainda 
podem constar na prestação uma parcela do seguro de morte e invalidez 
permanente (MIP) e outra parcela do seguro para danos físicos do imóvel 
(DFI). 
 

 Sendo assim, antes de contratar um financiamento ou um empréstimo com qualquer 

instituição é necessário manter-se atento às taxas de juros cobradas e as taxas adicionais 

incluídas no serviço. 

 

2.5.1 CONSÓRCIOS 

 

 Segundo a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), 

consórcio trata-se de uma espécie de poupança que tem por finalidade a aquisição de bens 

móveis, imóveis ou serviços, constituída por um grupo de pessoas físicas ou jurídicas 

formadas por uma administradora de consórcios autorizada pelo Banco Central do Brasil 

(ABAC, sd) 

 Além disso, a ABAC relata como essa modalidade de compra funciona: 

 
Nesse sistema, o valor do bem ou serviço é diluído em um prazo 
predeterminado, e todos os integrantes do grupo contribuem ao longo desse 
período. Mensalmente (ou conforme estipulado em contrato), a 
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administradora os contempla, por sorteio ou lance, com o crédito no valor do 
bem ou do serviço contratado, até que todos sejam atendidos. (ABAC, sd) 
 

 Ainda, a Unifisa Consórcio Nacional afirma que os valores das parcelas mensais 

são menores do que as parcelas geradas em um financiamento, por exemplo, e isso se dá, 

pois em um consórcio não são cobrados juros ao cliente, apenas uma taxa pela prestação 

de serviço e uma vez por ano as parcelas são reajustadas segundo o Índice Geral do Preço 

do Mercado (IGPM) e o Índice Nacional da Construção Civil (INCC), por exemplo. Além 

disso, afirma que todo o mês são realizadas assembleias com os consorciados a fim de 

efetuar os lances, comunicar os resultados de sorteio e acompanhar o andamento do grupo. 

 Além disso, é preciso ficar atento nas vantagens e desvantagens que cada 

modalidade de compra oferece. Segundo Cunha (2013),  

 
A avaliação de qual a melhor opção de compra depende, assim, da 
possibilidade e do custo da espera pelo bem. Quem está morando de 
aluguel, por exemplo, deve colocar este gasto no papel para decidir se pode 
esperar o sorteio de um consórcio. 
 

 Ou seja, para decidir a melhor modalidade de compra é preciso analisar quais são as 

possibilidades de espera por um bem ou um serviço, pois no financiamento a compra do 

bem ou a aquisição do serviço é imediata, já com o consórcio só é possível adquirir o bem 

ou serviço, quando os participantes forem contemplados.  

 Vale ressaltar que ao contratar um consórcio, o consumidor deve estar consciente 

que está “guardando” dinheiro para a aquisição de um bem ou serviço. Nessas condições 

Wernke faz uma comparação entre o consórcio e a poupança. O autor afirma que uma das 

diferenças entre as operações financeiras é “a dívida contraída e a auto-imposição de um 

compromisso. ” (WERNKE, 2002, p. 42) Ou seja, ao adquirir um consórcio, o consumidor 

está contraindo uma dívida, na qual precisa quitar até a data do vencimento. Já, na 

poupança, a “obrigação” do depósito é menor, na qual muitas vezes não cumpre com o 

compromisso financeiro que impôs a si mesmo. 

 Em contra partida, Wernke afirma que do ponto de vista financeiro, a poupança é a 

melhor opção: 

Supondo valor do bem de $ 25.000, cujo consórcio é de 24 prestações de $ 
1.250 e a aplicação em caderneta de poupança rendendo mensalmente 
0,70%. Uma forma simples de compará-los é verificar em quantos meses 
aplicando-se $ 1.250 na caderneta de poupança o aplicador terá os $ 
25.000 necessários para adquirir o bem desejado. [...] 
Ou seja, em aproximadamente 19 meses o poupador conseguirá o 
montante de $ 25.000 necessário para comprar o que quiser e com a 
vantagem adicional de poder "barganhar" um desconto pela compra à vista. 
Na comparação com o valor que pagaria ao consórcio economizaria o 
equivalente as 5 últimas prestações ($ 6.250). (WERNKE, 2002, p. 42) 
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 Nesse ponto de vista é necessário analisar as vantagens e desvantagens que cada 

operação financeira proporciona, a fim de realizar o melhor planejamento financeiro para 

garantir a compra do bem desejado. 

 

2.6 CARTÃO DE CRÉDITO 

 

 O cartão de crédito é oferecido por instituições bancárias ou logísticas a fim de 

“emprestar” uma quantia de dinheiro ao cliente; essa quantia é chamada de limite. Conforme 

as pesquisas realizadas pela CNC (2017), o cartão de crédito é o principal vilão dos 

endividamentos. Isso se dá, pois as pessoas podem comprar bens e serviços sem ter 

dinheiro no ato da compra. Segundo Silva (2015, p. 27) o cartão de crédito poderia ser 

chamado de “dinheiro de plástico”, pois “não é dinheiro real, mas permite ao cidadão 

comprar mesmo se não tiver dinheiro na conta naquele momento e às vezes, mesmo sem 

ter conta naquele banco”.  

 O limite é liberado ao cliente para que o mesmo possa realizar suas compras e 

pagamento de dívidas e após o “valor utilizado deve ser pago no prazo estabelecido em 

contrato” (SILVA, 2015, p.27), caso contrário pagará juros pelo atraso. Vale ressaltar que o 

limite do cartão de crédito deve permear as condições financeiras de cada pessoa e caso o 

cliente exceda o limite, o mesmo pagará taxas por isso.  

O cartão de crédito traz a seus usuários mais praticidade e agilidade: “[...] não 

precisa andar com muito dinheiro na carteira, se sente mais seguro, dispensa o uso de 

cheque e o incômodo e a dificuldade de cadastro e filas.” (MACEDO, 2012, p.102) 

Em contrapartida, o uso de cartão de crédito requer atenção e cuidados, pois 

possibilita ao cliente ter sempre dinheiro em mãos, (D’AQUINO, 2008, p. 130):  

 
[...] é preciso cuidado quando os cartões de crédito possibilitam que você 
compre alguma coisa que não precisa, por um preço que não pode pagar, 
com um dinheiro que você não tem agora e, talvez, não venha a ter no 
futuro.  
 

Além disso, é preciso manter as dívidas do cartão de crédito sempre em dia, já que o 

juro pago pelo atraso do pagamento é extremamente alto e é capitalizado em juros 

compostos.  

Desta forma, os cartões de crédito podem se tornar um grande aliado ao consumidor, 

desde que sejam bem utilizados e gerenciados por pessoas organizadas financeiramente. 

Segundo D’Aquino (2008), são poucos os adultos aptos a usá-los de maneira equilibrada. 

Sendo assim, antes de adquirir o serviço com bancos ou lojas, o cliente deve estar a par das 

vantagens e perigos que o cartão de crédito proporciona, pois um cartão mal utilizado pode 

levar ao endividamento (MACEDO, 2012). 
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2.7 CORREÇÃO MONETÁRIA 

 

 A correção monetária é o ajuste de preço de compra da moeda (na atualidade o 

Real), comparando ao valor de outras moedas, índices de inflação ou cotação do mercado 

financeiro. 

 De acordo com Dal Zot e Castro (2015, p. 124),  

 
A correção monetária é um instituto que visa preservar o valor do dinheiro. 
Esse mecanismo opera através da incidência do índice de desvalorização 
sobre o montante anterior, de maneira sucessiva, mantendo-se, desta 
forma, o poder aquisitivo da moeda.”(apud OLIVEIRA, 2001, p. 198) 

  A correção monetária “foi instituída por lei para correções de débitos fiscais, saldos 

de financiamento de imóveis, FGTS, aluguéis etc.” (HAZZAN; POMPEO, 2007, p. 91) Assim, 

as parcelas mensais de um financiamento, por exemplo, devem ser recalculadas de acordo 

com as atualizações monetárias. Isso se deve, pois segundo Silva, “R$ 1.000,00 hoje não 

tem o mesmo valor do que R$ 1.000,00 daqui a um mês. O que significa que R$1000,00 

daqui a um mês não tem o mesmo poder de compra que hoje.” (2015, p. 55) 

 Vale ressaltar que a correção monetária é diferente de juros, ou seja, segundo a 

Fundação Procon de São Paulo, “Os juros são conceituados como a remuneração do capital 

(dinheiro) emprestado durante um determinado tempo.” Já, a correção monetária “é a 

recuperação do poder de compra do valor emprestado.” (PROCON-SP, sd, não paginado). 

 No capítulo a seguir está descrita a metodologia utilizada para o desenvolvimento do 

projeto de Educação Financeira que é o foco deste trabalho, bem como a descrição dos 

procedimentos utilizados. 

 O Capítulo a seguir descreve como esses conceitos foram trabalhados no 

desenvolvimento do projeto, descrevendo a metodologia de aplicação. 
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3 METODOLOGIA 

 

A proposta de intervenção deste trabalho trata-se de uma pesquisa-ação. Segundo 

Gil, (2010, p. 42): 

A pesquisa-ação vem emergindo como uma metodologia para a 
intervenção, desenvolvimento e mudança no âmbito de grupos, 
organizações e comunidades. [...] vem sendo amplamente incentivada por 
agências de desenvolvimento, programas de extensão universitária e 
organizações comunitárias. 

 
Ainda, na mesma obra, segundo Thiollent esse tipo de metodologia pode ser definida 

(1985, p. 14) “como um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada em 

estreita associação com uma ação ou ainda, com a resolução de um problema coletivo, 

onde todos pesquisadores e participantes estão envolvidos de modo cooperativo e 

participativo”. (apud GIL, 2010, p. 42) 

 Sendo assim, perante a situação de endividamento de brasileiros, aparente falta de 

conhecimento sobre finanças e dificuldade em tomadas de decisões financeiras, e tendo 

ciência da importância da participação da escola no processo de Educação Financeira, este 

projeto visou intervir junto a um grupo de alunos e seus familiares com objetivo de levar a 

eles conhecimentos básicos sobre matemática financeira, mas, acima de tudo, levá-los à 

reflexão quanto às suas práticas no que diz respeito aos gastos, finanças e economias. 

 Além disso, a pesquisa-ação “procura diagnosticar um problema específico numa 

situação específica, com vistas a alcançar algum resultado prático” (GIL, 2010, p. 42). 

Diante da problemática já exposta, como resultado prático no caso deste projeto, espera-se 

que os estudantes envolvidos, bem como seus familiares possam desenvolver ou aprimorar 

o senso crítico no que diz respeito ao uso do dinheiro. A avaliação quanto a ter alcançado os 

objetivos foi feita por meio de um questionário e terá caráter qualitativo, já que existem 

diversas técnicas que podem ser adotadas para a coleta de dados na pesquisa-ação, 

inclusive a utilização de questionários. (GIL, 2010) 

Segundo Marconi e Lakatos (2011, p. 111), um questionário é fundamentado em 

“uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a 

presença do pesquisador” (apud, SILVA e col. 2014, p. 8). Além disso, em questionários 

devem conter perguntas claras e objetivas podendo ter perguntas fechadas, isto é, as 

questões devem conter várias respostas em que se deve escolher e assinalar uma 

alternativa, e com isso o pesquisador ao analisar os questionários, deve levar em conta os 

fenômenos ou fatos que deseja estudar (SILVA e col. 2014). 

Os questionários que foram aplicados para estudantes e seus responsáveis foram 

analisados de forma qualitativa, ou seja, sem preocupação com dados numéricos e sim com 
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o aprofundamento da compreensão de um grupo social, compreendendo e interpretando as 

experiências (SILVEIRA e CÓRDOVA, 2009). 

 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Foi proposto aos estudantes de 8° ano da Escola Estadual de Ensino Médio Frei 

Caneca, localizada na cidade de Flores da Cunha, um projeto de Educação Financeira que 

visou oportunizar a esses jovens, contato com conhecimentos básicos sobre assuntos 

financeiros, como: juros simples e compostos, pagamento à vista e a prazo, poupança, 

financiamentos, investimentos, consórcios, vantagens e perigos do cartão de crédito, a 

importância da realização de um controle de gastos, a importância de exigir notas fiscais do 

consumidor nas compras e a utilização de recibos e seu preenchimento. Algumas atividades 

foram desenvolvidas em casa, estimulando a participação das famílias dos estudantes. 

Para dar início ao trabalho, duas turmas de 8° ano, que já estavam cientes do projeto 

a ser realizado na escola, receberam um bilhete (Apêndice A) que foi entregue aos 

responsáveis. Neste, constava uma breve explicação de como se pretendia desenvolver 

este projeto de Educação Financeira e só participaram os alunos que foram devidamente 

autorizados.  

O projeto foi desenvolvido no mês de agosto do ano de 2018, com carga horária de 

doze horas. Os encontros foram realizados uma vez por semana, totalizando quatro 

encontros de três horas cada, sendo realizados pela manhã (08h00min às 11h00min), turno 

contrário ao da aula (o cronograma dos encontros está detalhado no Apêndice B). 

Para fixação dos assuntos trabalhados durante os encontros, os estudantes 

organizaram e apresentaram uma pequena palestra para os estudantes de 7° ano da 

mesma escola, a fim de oportunizar aos mesmos um breve conhecimento sobre os 

assuntos. Com isso, os alunos palestrantes também tiveram a oportunidade de se expressar 

em público, fortalecer a oralidade e desenvolver a criatividade. 

 Ao término do projeto, os estudantes participantes receberam um questionário que 

foi respondido pelos mesmos (Apêndice C). Além disso, receberam outro questionário que 

foi respondido pelos responsáveis (Apêndice D). O objetivo da aplicação dos questionários 

foi analisar as opiniões dos envolvidos e, com base nelas, investigar se a Educação 

Financeira nas escolas, voltada para o Ensino Fundamental, possibilita ou não aos 

estudantes e suas famílias uma melhoria em hábitos financeiros a fim de superar o 

endividamento, desenvolver a cultura de planejamento, prevenção, investimento e consumo 

consciente. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para dar início ao Projeto de Educação Financeira na Escola Frei Caneca a autora 

deste trabalho reuniu os estudantes de 8° ano (turmas 81 e 82) a fim de explicar o objetivo 

deste projeto, assim como as informações para o desenvolvimento do mesmo. 

Como o Projeto foi desenvolvido durante o turno contrário de aula, a participação dos 

estudantes não era obrigatória. Desta forma, os bilhetes da explicação do projeto e 

autorização dos responsáveis só foram entregues aos estudantes que haviam interesse. 

Trinta e oito (38) estudantes foram os interessados. Desses, trinta e cinco (35) foram 

autorizados pelos responsáveis a participar do projeto. 

O primeiro encontro ocorreu no dia 09/08/2018 como previsto. Estiveram presentes 

trinta e três (33) dos trinta e cinco (35) estudantes. No primeiro momento, a autora solicitou 

que cada estudante fosse sincero ao escrever o que entendia por Educação Financeira e 

infelizmente, os resultados disponibilizados no Gráfico 1, mostram que boa parte da turma 

não havia algum conhecimento sobre o assunto. 

 

Gráfico 1- O que você entende sobre Educação Financeira? 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Após discussões sobre o que é e para que estudar Educação Financeira, a aula ficou 

reservada para discussões sobre pagamento à vista e a prazo, juros, financiamentos, 

consórcios, cartão de crédito e poupança. Todos os conceitos foram trabalhados por meio 

de uma conversa com o grande grupo. Desta forma, todos os integrantes do projeto 

puderam compartilhar experiências vividas com familiares e amigos, referente a cada 

conceito. As Figuras 1 e 2 mostram alguns desses momentos de fala e de escuta da autora. 

  

64% 

36% 

Nenhum conhecimento

Pouco conhecimento
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Figura 1- Um dos momentos de exposição dialogada dos conceitos a serem 
abordados no projeto 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Figura 2- Um dos momentos em que o espaço foi aberto aos alunos relatarem 

suas experiências e compartilharem conhecimentos sobre os termas abordados 
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Além disso, nesse encontro foi possível trabalhar com “controle de gastos”. Os 

estudantes assistiram a um pequeno vídeo chamado “Gênio Financeiro1” (Figura 3), o qual 

destaca a importância de realizar um controle de gastos familiar mensal. 

 

Figura 3- Momento em que foi exibido o vídeo aos estudantes 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Após discussões sobre controle de gastos, a professora lançou a primeira atividade 

prática a ser desenvolvida com a família de cada estudante. Os mesmos precisaram anotar 

todos os gastos realizados durante o mês de agosto com o objetivo de classificar os gastos 

em obrigatórios e não obrigatórios e analisar a quantia gasta em cada modalidade. 

Os resultados desse controle de gastos foram analisados no último encontro do 

projeto. 

           Foi possível perceber que esse encontro tornou-se cansativo, pelo fato que não 

houve o desenvolvimento de atividades práticas e sim, muito diálogo e exposição de ideias. 

Por outro lado, foi produtivo e repleto de conhecimentos, pois além das explicações da 

autora, os estudantes participaram da roda de conversa trazendo experiências e perguntas 

bem pertinentes. 

O segundo encontro do Projeto de Educação Financeira foi realizado no dia 

16/08/2018 e estiveram presentes 29 estudantes.  

Nesse encontro foram analisadas as vantagens e desvantagens do pagamento à 

vista e a prazo. Nesse dia, utilizou-se o laboratório de informática (Figuras 4, 5 e 6) para 

                                                
1
 Vídeo Gênio Financeiro. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ELd9_2ODb5s. Acesso 

em: 06 de out. de 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=ELd9_2ODb5s
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realizar a primeira atividade prática do projeto, que se baseou na escolha de um produto a 

fim de desenvolver uma pesquisa de preço em diferentes lojas do comércio local. 

 

Figura 4- Momento em que os estudantes utilizaram o laboratório de informática para 
realizar a pesquisa 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Figura 5- Uma das duplas realizando a pesquisa de preços 
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Figura 6- Professora auxiliando os estudantes durante a pesquisa 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

          Após compartilhamentos de ideias sobre a atividade, os estudantes receberam um 

panfleto de uma loja de eletrodomésticos da cidade, do qual deviam selecionar alguns dos 

itens para analisar valores à vista e condições e valores a prazo (Figuras 7 e 8). 

 

Figura 7- Momento em que os estudantes realizavam a atividade com o panfleto da 
loja de eletrodomésticos 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 8- Um dos grupos realizando a atividade 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Foi possível perceber que esse encontro foi muito produtivo e muito mais proveitoso 

que o encontro anterior e isso se deu pois houveram mais atividades práticas, as quais 

fizeram com que os estudantes ficassem mais envolvidos com os assuntos trabalhados na 

aula.  

 Na primeira atividade, desenvolvida no laboratório de informática, foi possível 

verificar que os estudantes escolheram produtos que desejavam adquirir naquele momento 

e isso garantiu mais interesse pela atividade. Após discussões, foi concluída a grande 

importância da pesquisa de preços. 

 Além disso, observou-se o grande espanto dos estudantes ao analisar a diferença 

dos preços à vista e a prazo na segunda atividade, o que possibilitou aos participantes 

compreender que muitas vezes o mais vantajoso é comprar à vista. 

 O terceiro encontro foi realizado no dia 23/08/2018 e estiveram presentes 27 

estudantes. Nesse, foi possível trazer à escola a comerciante Daniela Paludo (Figura 9), na 

qual realiza a parte financeira e administrativa da loja Comercial Agrícola Galo de Flores da 

Cunha há 15 anos, com o intuito de conversar com os estudantes sobre o porquê devemos 

exigir notas fiscais em nossas compras e quais os dados fornecidos em uma nota fiscal do 

consumidor. Além disso, a convidada falou sobre o preenchimento de recibos e trouxe 

algumas curiosidades como, por exemplo, o cadastramento no programa “Nota Fiscal 

Gaúcha”. 
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Figura 9- A convidada Daniela Paludo interagindo com os estudantes 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

          Após explicações, os estudantes realizaram as atividades propostas utilizando as 

notas fiscais de consumidor que cada um trouxe (Figura 10). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Figura 10-Um dos estudantes realizando a atividade proposta com a sua nota fiscal 

de consumidor 
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          Ainda para esse encontro, a professora havia solicitado que cada estudante trouxesse 

uma garrafa pet de 500/600 mL a fim de confeccionar um cofrinho para guardar economias. 

Ao final do processo de construção foi possível observar muita criatividade e capricho 

(Figuras 11 e 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Figura 11- Professora auxiliando no processo de confecção do cofrinho de um 
estudante 

Figura 12- Cofrinhos confeccionados 
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75% 

14% 

11% 
Gastaram mais
com gastos
obrigatórios

Gastaram mais
com gastos não
obrigatórios

Não apresentaram
resultados

Foi possível observar que a presença da convidada estimulou a participação dos 

estudantes, deixando-os a vontade para tirar dúvidas e compartilhar experiências. Além 

disso, deixou-os intrigados com relação à quantidade de impostos pagos pelo consumidor 

por um produto. 

Com relação à confecção dos cofrinhos, houve a participação de todos os estudantes 

e ao final da atividade foi possível verificar o capricho e a criatividade de todos os 

participantes. 

O último encontro foi realizado no dia 30/08/2018 e estavam presentes 28 

estudantes. Nesse dia foi feita uma breve análise dos controles de gastos realizados pelas 

famílias dos participantes presentes neste dia, cujos dados são discutidos a seguir. O 

Gráfico 2 faz um comparativo entre o percentual de famílias que gastaram maior valor com 

despesas obrigatórias e maior valor com despesas não obrigatórias. Vale ressaltar que três 

dos estudantes que estavam presentes não apresentaram resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Além disso, foi possível observar o quanto, em reais, cada família gastou com 

despesas obrigatórios e não obrigatórios. (Gráficos 3 e 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2- Comparação entre famílias que tiveram mais despesas com gastos 
obrigatórios e não obrigatórios 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Gráfico 4- Total com Gastos não Obrigatórios 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Após a análise de resultados, foi perguntado aos estudantes se deste dinheiro gasto 

com itens não obrigatórios, seria possível ter economizado algum valor e os resultados, 

expostos no Gráfico 5, indicam que para todas as 25  famílias envolvidas na análise, teria 

sido possível deixar de gastar com algum item considerado supérfluo. 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Para encerrar o Projeto, foi proposto aos estudantes que realizassem uma pequena 

palestra para os alunos de 7° ano da escola, a fim de oportunizar contato também desses 

alunos com alguns conceitos introdutórios vistos no decorrer dos encontros de Educação 

Financeira. Por isso, o tempo restante do último encontro, foi dedicado para a preparação da 

atividade. 

 No dia 05/09/2018 no turno de aula (tarde) os estudantes envolvidos no Projeto de 

Educação Financeira apresentaram aos colegas de 7° ano a palestra desenvolvida (Figuras 

13 e 14). Os mesmos evidenciaram a importância de sermos educados financeiramente, 

bem como dividiram os conhecimentos adquiridos sobre os assuntos discutidos durante os 

encontros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Gráfico 5- Seria possível economizar algum valor gasto com item não 
obrigatório? 

Figura 13- Um dos momentos da palestra 
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Figura 14- Outro momento da palestra 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

        

 Ao final do desenvolvimento das atividades do projeto, foram distribuídos a cada 

participante, os questionários a serem respondidos por eles e seus responsáveis, como 

previsto. Os estudantes tiveram cinco dias para respondê-los e entregá-los à professora 

ministrante do projeto. 

 A seguir, estão descritos em gráficos todos os resultados obtidos com as perguntas 

realizadas aos estudantes participantes. Vale ressaltar que foram vinte e cinco (25) alunos 

que responderam e entregaram os questionários.  

 A primeira pergunta visava sondar os conhecimentos prévios dos alunos 

participantes do projeto acerca de juros, financiamentos, poupança, consórcios e cartões de 

crédito. O Gráfico 6 mostra que apenas 4% dos respondentes (1 aluno) julga já ter 

conhecimentos relacionados a esses assuntos; a grande maioria, 60% (15 alunos) julgam 

que já detinham alguns conhecimentos acerca dos assuntos e o restante admitiu ter tido o 

primeiro contato com esses conceitos na ocasião do projeto. 
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Fonte: Dados da pesquisa 

  

 Foi possível perceber que grande parte dos estudantes declaram ter algum tipo de 

conhecimento sobre os assuntos abordados no projeto, porém, no primeiro encontro, ao 

solicitar que cada estudante escrevesse o que entendia por Educação Financeira, 21 alunos 

(64%) escreveram que não haviam conhecimento algum sobre o tema, conforme a Figura 1. 

Essa controvérsia pode fazer entender que muitos dos jovens participantes não sabiam os 

assuntos que a Educação Financeira abordava. 

 As próximas perguntas do questionário se referiam ao controle de gastos, realizados 

durante o mês de agosto com todos os integrantes da família de cada estudante. Com os 

resultados em mãos, foi possível observar que a maior parte dos estudantes, 20 alunos, que 

correspondem a 80%, não sabiam o quanto as suas famílias possuíam de gastos em um 

mês. Já, o restante declarou ter uma “ideia” a respeito dos gastos da família. Como mostra o 

Gráfico 7, nenhum estudante afirmou ter conhecimento pleno dos gastos da família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 6- Antes de participar do projeto, você tinha conhecimentos sobre juros, 

financiamentos, poupança, consórcios e cartão de crédito? 

Gráfico 7- Antes de participar do projeto, você sabia o quanto a sua família possuía de 

gastos em um mês? 
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 Infelizmente, esse é um dado que vem gerando preocupações, pois se as famílias 

não sabem o quanto estão gastando no mês, significa que não há planejamento para a 

realização de um controle financeiro dos gastos mensais.  Um estudo realizado em todos os 

estados pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de 

Dirigentes Lojistas (CNDL), revelou que “45% dos brasileiros admitem não fazer um 

controle efetivo do próprio orçamento, percentual que sobe para 48% entre as pessoas das 

classes C/D/E e para 51% entre os homens”. (2018, não paginado) 

 Ainda assim, aos que possuem o hábito de controlar o orçamento mensal, admitem 

terem dificuldades com essa tarefa. A mesma pesquisa declara que 

 
em cada dez consumidores que controlam seu orçamento, seis (59%) 
sentem alguma dificuldade ao executar essa tarefa, sendo as principais 
queixas a falta de disciplina em anotar os gastos e rendimentos com 
regularidade (26%), a falta de tempo (12%), a dificuldade em encontrar um 
mecanismo simples de controle (11%) e a dificuldade em fazer cálculos 
(5%). Os que não sentem dificuldades somam 41% da amostra. (2018, não 
paginado) 
 

           Além disso, como mostra o Gráfico 8, a maior parte das famílias (72%) observaram 

muitos gastos que não eram obrigatórios e apenas 2 famílias (8%) verificaram que não 

houve muitos gastos não obrigatórios. Ainda, 5 famílias (20%) averiguaram que, em partes, 

têm muitos gastos obrigatórios. 

 

Gráfico 8- Ao realizar o controle de gastos, observaram-se muitos gastos não 
obrigatórios? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
 A próxima pergunta pretendia verificar se antes da participação do projeto os 

estudantes já haviam observado, em algum momento, a diferença de valores no pagamento 

a prazo e no à vista. O Gráfico 9 relata que 13 alunos (52%) declararam que nunca 

analisaram essa diferença e 8 dos estudantes (32%) disseram já ter observado a diferença. 

Os demais assumiram terem verificado essa diferença em algumas vezes. 
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Gráfico 9- Antes de participar do projeto, você já tinha observado a diferença no valor 
de um produto à vista ou a prazo? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

 Desta forma, dá-se a importância de trabalhar com a Educação Financeira nas 

escolas. Além de proporcionar aos estudantes conhecimentos sobre assuntos financeiros 

relacionados com o cotidiano, a educação financeira permite aos estudantes a aquisição do 

bem estar pessoal, segurança ao tomar decisões que comprometerão o futuro e a 

organização de contas domésticas. (LUCCI et al, 2006, p. 4) 

 As perguntas a seguir se direcionavam à atividade da confecção do cofrinho. 

Primeiramente foi perguntado aos estudantes sobre seus hábitos em guardar economias, 

anteriormente à participação no projeto de Educação Financeira. Verificou-se que 36% (9 

alunos) declararam que não tinham o hábito de guardar suas economias, já 24% dos 

respondentes (6 estudantes) assumiram já terem o hábito de guardar suas economias. O 

restante (40%) revelou que tentavam guardar suas economias, mas nem sempre 

conseguiam, Conforme o gráfico 10. 

 

Gráfico 10- Antes de participar do projeto você já tinha o hábito de guardar suas 
economias? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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 Foi possível analisar, que dentre os participantes do projeto, poucos tinham o hábito 

de guardar economias para a compra de um bem, investimentos futuros ou até mesmo para 

uma reserva emergencial. 

 Uma pesquisa realizada pela CNDL E SPC em abril de 2017, revelou que 76% dos 

brasileiros não conseguiram guardar dinheiro neste mês e garantiu que 64% dos brasileiros 

não possuíam qualquer tipo de reserva financeira. Entre os brasileiros que não pouparam 

nenhum centavo,  

47% justificaram receber um salário muito baixo, o que inviabiliza ter sobras 
no fim do mês. Outros 17% disseram não ter tido ganho de renda e 15% 
foram surpreendidos por algum imprevisto financeiro. Há ainda 9% de 
consumidores que admitiram ter perdido o controle sobre os próprios 
gastos, fato que impossibilitou fechar o mês com as contas no azul. (2017, 
não paginado) 
 

 Ainda, uma pesquisa realizada pelo Banco Central do Brasil (2018, não paginado) 

também revelou que 69% da população brasileira declarou não ter poupado nenhuma parte 

da renda salarial dos meses correspondentes ao ano de 2017. 

 Após, foi questionado sobre a finalidade e utilidade do cofrinho confeccionado 

durante o projeto (Gráfico 11). Dos estudantes, 68% (17 alunos) disseram que o cofrinho irá 

ajudá-los a guardar suas economias, 16% (4 alunos) revelaram que não irá ajudá-los e o 

restante (16%), declarou que irá ajudá-los parcialmente. 

 

Gráfico 11- Você acha que o cofrinho confeccionado durante o projeto, irá lhe ajudar a 
guardar as economias? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Com a próxima pergunta pretendia-se verificar se os estudantes sabiam a 

importância das notas fiscais do consumidor antes de participar do projeto. Com os 

resultados descritos no Gráfico 12, averiguou-se que 72% (18 alunos) não tinham 

conhecimento algum, 24% (6 alunos) tinham parte do conhecimento e 4% (1 aluno) tinha 

domínio pleno de sua importância na compra de qualquer produto. 
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Gráfico 12- Antes de participar do projeto, você sabia a importância das notas fiscais 
do consumidor? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 Em seguida, foi questionado aos participantes do projeto sobre a experiência de 

desenvolver e apresentar uma palestra aos colegas de 7° ano. Foi perguntado aos mesmos, 

se essa atividade contribuiu de alguma forma para entender ainda melhor os conceitos 

trabalhados durante o projeto.  Os resultados, como mostra o Gráfico 13, foram 

surpreendentes, pois 96% assumiram que a atividade contribuiu e apenas 4% (1 aluno) 

declarou que contribuiu parcialmente. 

 
Gráfico 13- A palestra desenvolvida para colegas de 7° ano contribuiu de alguma 

forma para você entender ainda melhor os conceitos trabalhados no projeto? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

 Além disso, os questionários apontaram que 96% dos estudantes disseram que as 

atividades propostas durante o projeto foram de grande importância e apenas 1 estudante 

(4%) declarou terem sido parcialmente importantes, conforme o Gráfico 14. 
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Gráfico 14- Em sua opinião, as atividades propostas no projeto de Educação 
Financeira foram importantes? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

 Além disso, foi perguntado aos estudantes o porquê que as atividades desenvolvidas 

durante o projeto foram, ou não, importantes. As respostas obtidas constam na íntegra, na 

Tabela 1 e relatam que a maioria dos estudantes acreditam que as atividades foram 

importantes, principalmente para a aquisição de conhecimentos a fim de aplicá-los no futuro. 

Também, possibilitou aos estudantes adquirirem aprendizagens de como administrar o 

dinheiro, controlar os gastos mensais e economizar podendo assim, evitar o endividamento. 

 

Tabela 1- Em sua opinião, por que as atividades propostas no projeto de Educação 
Financeira foram ou não, importantes? 

Pois aprendi coisas novas e que vão me ajudar bastante daqui pra frente; 

Para ajudar a controlar gastos; 

Aprendemos bastante coisas que tínhamos dúvidas, vou levar isso para a vida toda; 

Porque é melhor para se descontrair e, além disso, você aprende e a aula não se torna 

tradicional e repetitiva; 

Porque agora, irei usar elas em casa com a família; 

Pois aprendi o que foi falado e espero futuramente usar o conhecimento aprendido; 

Pois, antes do projeto, não vimos os gastos que tínhamos todo o mês, não vimos também 

que muitas vezes é melhor pagar à vista do que a prazo; 

Porque aprendemos a lidar e economizar o dinheiro; 

Pois agora eu sei a importância de controlar os meus gastos, e com isso eu posso ajudar 

meus pais e a mim mesma a não ter dívidas; 

Porque agora, eu adquiri um grande conhecimento e aprendi a controlar melhor meus 

gastos;  

Pois me ajudar a ter mais atenção no que estou gastando e aprendi a importância das 

notas fiscais; 
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Para já se preparar para quando precisar administrar o dinheiro; 

Pois conseguimos adquirir conhecimentos sobre juros, dinheiro, cartão de crédito, etc; 

Porque eu não tinha conhecimento de nada de educação financeira, agora estou sabendo 

como economizar; 

Foi importante para vermos como é bom e importante administrar nosso dinheiro; 

Porque me ajudará a ter um melhor desenvolvimento financeiro; 

Porque as pessoas hoje em dia, falam tanto que estão endividadas, mas não sabem nem 

administrar o próprio dinheiro;  

Porque futuramente vou conseguir administrar meu dinheiro e minhas economias; 

Pois vimos muitos conceitos importantes e que vão me ajudar futuramente; 

Porque no futuro, vou saber como lidar com o dinheiro; 

Pois aprendemos diversas coisas importantes, como: controle de gastos, cartões de 

crédito, administrar o dinheiro, etc; 

Pois me fez perceber onde estava gastando e me fez aprender a administrar o meu 

dinheiro; 

Pois assim, podemos ter consciência de nossas dívidas e como evitá-las;  

Pois algumas coisas eu já tinha uma noção mas com o projeto pude esclarecer as minhas 

dúvidas; 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 A próxima pergunta visava verificar se houve ou não a participação da família 

durante o projeto. Vale ressaltar que o mesmo também se direcionava aos responsáveis dos 

participantes. Ao analisar os resultados, foi possível observar que não foram todas as 

famílias que cooperaram para o melhor andamento do projeto. O Gráfico 15 descreve a 

participação ou não das famílias durante a execução do projeto. Do total de alunos, 60% 

responderam que houve envolvimento da família, 8% relataram que não houve nenhuma 

participação e os demais escreveram que a família participou parcialmente. 
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Gráfico 15- Houve a participação de sua família durante o desenvolvimento do 
projeto? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Além disso, dezoito (18) dos estudantes relataram que houve a participação da 

família apenas para a atividade de controle de gastos, já três (3) dos estudantes relataram 

que além da participação da família na atividade de controle de gastos, a família auxiliou 

reforçando conceitos e sugerindo dicas para colocar em prática tudo o que foi visto no 

projeto.  Três (3) dos estudantes, relataram que os pais estavam sem tempo hábil para 

ajudar com projetos ou trabalhos da escola e um (1) relatou que em casa o projeto não foi 

comentado. 

 Após, foi perguntado aos estudantes se eles acreditavam que os conhecimentos 

adquiridos durante o projeto poderiam ser aplicados no cotidiano, possibilitando uma 

melhora nos hábitos financeiro da família. O Gráfico 16 mostra que 23 estudantes (92%) 

assumiram que sim e 2 dos estudantes (8%) declararam que será possível aplicar os 

conhecimentos no cotidiano em partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

   

 A seguir estão descritas duas das justificativas sobre a pergunta acima. A primeira se 

refere a uma resposta de um aluno que acredita que os conhecimentos adquiridos no 

60% 

8% 

32% Sim

Não

Em partes

Gráfico 16- Você acredita que os conhecimentos adquiridos durante o projeto de 
Educação Financeira, poderão ser aplicados no cotidiano, possibilitando uma melhora 

em seus hábitos financeiros e da sua família? 
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projeto, poderão ser aplicados no cotidiano, possibilitando uma melhora em hábitos 

financeiros. Já, a segunda, se refere a uma resposta de um aluno que relata que os 

conhecimentos adquiridos no projeto, irão possibilitar uma melhora em hábitos financeiros, 

em partes: 

Justificativa 1: Sim, pois agora eu entendo melhor sobre o uso do cartão de crédito, juros, 

poupança, notas fiscais, entre outros assuntos importantes. Agora, posso ajudar a minha 

família a administrar melhor o dinheiro que recebem, evitando dívidas. 

Justificativa 2: Em partes, pois já temos o hábito de controlar nosso dinheiro, mas me ajudou 

com novos conhecimentos. 

 Por fim, foi sugerido aos estudantes para que escrevessem quais das atividades 

desenvolvidas durante o projeto mais lhes marcaram. As respostas que constam na íntegra, 

na Tabela 2, relatam que foram variadas as atividades que mais chamaram a atenção dos 

estudantes, destacando principalmente a confecção do cofrinho, a palestra sobre notas 

fiscais, o controle de gastos familiar e as atividades práticas sobre pagamento à vista e a 

prazo. 

 

Tabela 2- Escreva o que mais lhe marcou dentre as atividades desenvolvidas no 
projeto de Educação Financeira e diga o porquê. 

Foi o porquinho, pois gostei de confeccioná-lo e também irá me ajudar a guardar as minhas 

economias; 

O que mais me marcou durante o projeto, foi a aula em que aprendemos sobre pagamento 

à vista e a prazo, pois não sabia a diferença entre os dois; 

O controle de gastos, pois agora eu tenho noção de quão grande é o valor de gastos que 

temos em um mês; 

Tudo foi muito bom, não tenho do que reclamar. Mas o que mais me marcou, foi quando 

tivemos que procurar um produto para saber o diferença de preços em cada loja. Os preços 

foram bem diferentes; 

A confecção do cofrinho, pois foi divertido e nos descontraímos um pouco; 

Foi a atividade do folheto da loja de eletrodomésticos, pois não imaginava que poderia ter 

uma diferença tão grande do a prazo para o à vista; 

O pagamento à vista e a prazo, porque pagamos muito juro se optarmos em pagar a prazo. 

Se for analisar, utilizando o pagamento a prazo, podemos pagar duas vezes o mesmo 

produto; 

Aprender sobre juros, pois antes do projeto eu nem sabia o que era juros, mas agora que 

eu sei o que é e como funciona, eu me surpreendi bastante com o quanto de dinheiro que 

pagamos a mais caso optarmos por pagar a prazo; 
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Gostei de tudo, mas a parte que mais me marcou foi sobre o cupom fiscal, pois eu não 

sabia o quão importante ele era; 

O controle de gastos, pois foi quando eu percebi os gastos desnecessários na minha casa; 

A atividade sobre a nota fiscal me surpreendeu bastante, por causa dos impostos que 

pagamos. Também, sobre os juros pagos nos financiamentos que fazemos no banco; 

O que mais me marcou, foi quando vimos o valor de um produto se optarmos em pagar a 

prazo. Haviam produtos que pagaríamos o dobro;  

A confecção do porquinho, pois agora eu estou sabendo economizar e guardar dinheiro e 

as notas fiscais do consumidor, pois não imaginava que eram tão importantes; 

Foi o pagamento à vista e a prazo, por cauda da diferença de preço e os altos juros; 

O controle de gastos, pois pude perceber onde estávamos gastando dinheiro 

desnecessariamente; 

Para mim, a melhor parte do projeto foi poder compartilhar para outras pessoas sobre o 

cuidado que devemos ter com o dinheiro para que não ocorra risco de endividamento; 

Sobre as notas fiscais, porque às vezes fizemos uma compra e os vendedores perguntam 

se queremos a nota fiscal e 99% das vezes minha família diz que não e isso pode fazer 

com que a loja sonegue impostos; 

O que mais me marcou foi a parte das notas fiscais, pois eu não entendia o porque 

devemos exigir as notas fiscais e agora tenho um pouco de conhecimento; 

Eu gostei de confeccionar o porquinho, porque me diverti e posso guardar meu dinheiro; 

O que mais me marcou foi a palestra sobre a nota fiscal, pois eu não tinha conhecimento 

sobre o assunto e a palestra esclareceu todas as minhas dúvidas; 

A atividade de notas fiscais, pois me fez entender o quanto de impostos nós pagamos em 

cima de qualquer produto; 

Saber a importância da nota fiscal e o porquê devemos exigi-la. 

Adorei a explicação sobre financiamento, como fazer ou pesquisar o banco. Cuidar com os 

consórcios, pois nem sempre é um bom negócio. Também gostei de confeccionar o 

porquinho, pois irá me ajudar guardar as economias; 

A palestra para o 7° ano, pois foi uma experiência única e super legal poder compartilhar os 

conhecimentos. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Analisando as respostas dos 24 estudantes que responderam a esta questão, foi 

possível perceber que dentre as atividades propostas, alguns dos estudantes escolheram 

mais que uma para elegerem “suas preferidas”. Verificou-se que 5 (cinco) desses alunos 

declararam que a atividade que mais lhes chamou a atenção foi a confecção do cofre, 6 
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76% 

24% Sim

Não

Em partes

(seis) alunos afirmaram ser alguma das atividades sobre pagamento à vista ou a prazo, 3 

(três) elegeram as atividades sobre o controle de gastos, 4 (quatro) alunos disseram que foi 

algum conceito trabalho no compartilhamento de ideias realizado no primeiro encontro, 2 

(dois) alunos declararam ser a palestra desenvolvida para colegas de 7° ano e por fim, a 

maior quantidade de alunos (sete deles), alegaram que a atividade que mais lhes chamou a 

atenção foi as atividades propostas sobre as notas fiscais do consumidor. 

 A seguir estão descritas as perguntas juntamente com as repostas enviadas pelos 

responsáveis dos estudantes. 

 A primeira pergunta visava verificar a opinião dos responsáveis com relação aos 

objetivos do projeto. Analisando os resultados, foi possível perceber que 76% (19 famílias), 

acreditam que a realização do projeto de Educação Financeira na escola ajudou os 

estudantes e as suas famílias a criarem hábitos financeiros a fim de desenvolver a cultura 

de planejamento, investimento e consumo consciente. Já o restante (24%), que 

correspondem a 6 famílias, acreditam que o projeto irá ajudar os estudantes e as suas 

famílias apenas parcialmente, conforme o Gráfico 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Dados da pesquisa 

 

           Além disso, foi questionado a cada responsável pelo estudante participante, o porquê 

da sua resposta. Os resultados estão descritos na íntegra, na Tabela 3 e relatam que a 

maioria dos responsáveis acredita que o projeto desenvolvido na escola ajudará os 

estudantes e suas respectivas famílias a melhorar hábitos. Isso se dá, pois a atividade 

proposta ajudou-os a controlar os gastos mensais, possibilitando as famílias identificar para 

onde o dinheiro “está indo”. Também, possibilitou que os estudantes adquirissem diversos 

conhecimentos financeiros os quais poderão compartilhar com suas famílias e colocá-los em 

prática, como por exemplo, dicas de como administrar o dinheiro, consumir conscientemente 

e economizar. 

Gráfico 17- Você acredita que a realização do projeto de Educação Financeira na 
escola, ajudou o estudante e sua família a cria hábitos financeiros a fim de 

desenvolver a cultura de planejamento, investimento e consumo consciente? 
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Tabela 3- Por quê você acredita, ou não, que a realização do projeto de Educação 
Financeira, ajudou o estudante e a sua família a criar ou melhorar hábitos financeiros 
a fim de desenvolver a cultura de planejamento, investimento e consumo consciente? 

Achei muito interessante, pois assim, eles saberão administrar o seu próprio dinheiro no 

futuro; 

Pois agora, vemos para onde vai o dinheiro que não precisamos gastar e podemos guardar 

para uma viagem, por exemplo; 

Ajudou bastante, pois agora estamos exigindo as notas fiscais, marcando nossos gastos e 

administrando melhor o nosso dinheiro; 

Devemos conscientizar as crianças e jovens desde cedo a saber usar o dinheiro, já que 

está sendo difícil ganhá-lo, por isso devemos gastá-lo conscientemente; 

Pois aprenderam a administrar melhor o dinheiro; 

Porque quando existe o conhecimento no assunto, há a possibilidade de colocar isso em 

prática; 

Pois a aluna e a sua família não tinham conhecimento de nada; 

Pois percebemos que durante o controle de gastos, gastamos muito em “besteiras” e 

devido a isso, resolvemos economizar mais; 

Existem gastos que não temos como evitar, porém o planejamento é essencial para evitar 

gastos desnecessários; 

Pois ajudou a minha família a controlar gastos; 

Pois com o projeto, começamos a falar sobre poupança, cartão de crédito, controle de 

gastos, etc; 

Observamos bem mais, os gastos feitos pela família; 

Nos ajudou a perceber que muitas vezes gastamos em coisas desnecessárias e além 

disso, ajudou a perceber que pagamos muitos impostos por um produto e muitas vezes p 

pagamento a prazo, não é o mais vantajoso; 

Para cada membro da família, sabendo as despensas da casa, fica mais fácil controlar e 

planejar o consumo; 

Aprendemos a gastar só o essencial, não gastar mais que ganhamos é essencial; 

Acredito que meu filho pôde ver que podemos diminuir os gastos supérfluos; 

Porque com esse projeto, aprendemos a se organizar financeiramente e realizar os gastos 

necessários, evitando o desperdício; 

Ajudou o estudante, pois ele aprendeu a se organizar melhor em termos de gastos, 

prioridades e pagamentos. O mesmo se envolveu mais nos hábitos da família. 

Ainda não deu tempo de aplicar o que foi aprendido; 

Pois é importante para a nossa vida; 
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Fonte: Dados da pesquisa 

  

 Ainda, foi solicitado aos responsáveis que, considerando as temáticas propostas, 

(consumo consciente, controle de gastos e planejamento familiar, uso do cartão de crédito, 

poupança, consórcios, juros e investimento e notas fiscais do consumidor) assinalassem em 

quais aspectos julgavam que houve melhora nos hábitos financeiros da família. Os 

resultados estão no Gráfico 18. 

 

Gráfico 18- Se houve melhora nos hábitos financeiros da família, assinale em quais 
temáticas: 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 A maioria das famílias declarou que houve melhoras em hábitos financeiros no que 

se refere ao consumo consciente, planejamento familiar e controle de gastos. Em contra 

partida, poucas foram as famílias que declararam melhoras no tema sobre o uso do cartão 

de crédito, fato esse que se torna preocupante, já que os índices de endividamento apontam 

os cartões de crédito sendo o principal tipo de dívida dos brasileiros.  Vale ressaltar, que 

uma (1) das vinte e cinco famílias (25) declarou que não houve melhoras em temática 

alguma.  

 Também, foi questionado aos responsáveis sobre a experiência de realizar um 

controle de gastos familiar. Com as respostas descritas na íntegra na Tabela 4, foi possível 

perceber que a maioria das famílias gostou da vivência de controlar os gastos mensais, pois 

desta forma, conseguiram enxergar para onde o dinheiro “está indo”. 
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Anotando os nossos gastos, foi possível perceber no que estamos gastando, se foi bem 

gasto ou não. Nos ajudou no planejamento financeiro; 

Na nossa opinião, cada família é um caso e se não consome não tem emprego e 

desenvolvimento. 
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Tabela 4- Como foi a experiência de realizar um controle de gastos familiar? Ajudou a 
família observar para “onde o dinheiro está indo”? 

Ajudou bastante pois nós conseguimos ver para onde está indo o salário; 

Foi uma experiência diferente, pois nunca pensamos em marcar todos os gastos da família. 

Ajudou muito a observar para onde foi nosso dinheiro no mês de agosto; 

Ajudou-nos a perceber o quanto gastamos em coisas fúteis e perceber que podemos 

economizar esse valor, já que o salário que ganhamos, muitas vezes, não é suficiente para 

despesas familiar; 

Foi uma ótima experiência, onde podemos observar o quanto gastamos com coisas 

desnecessárias e agora iremos nos conscientizar; 

Foi uma boa experiência. Conseguimos observar para onde o dinheiro está indo; 

Foi boa, pois nós não fazíamos ideia do quanto gastamos em bens não obrigatórios; 

Foi muito boa e nos ajudou a ver o quanto a nossa família gasta sem necessidade; 

Muito boa. Com a atividade, conseguimos ver para onde vai o dinheiro e assim vamos 

cortando gastos desnecessários; 

Foi boa, pois assim os filhos perceberam que os pais também precisam controlar os gastos 

desnecessários; 

A atividade ajudou um pouco a controlar e melhorar os gastos; 

Foi bom, pois vimos para onde o dinheiro está indo; 

A experiência foi boa, observei alguns gastos desnecessários que antes não tinha notado; 

Ajudou a perceber para onde o dinheiro está indo; 

Com o controle de gastos vimos o quanto gastamos em coisas desnecessárias e 

aprendemos a planejar melhor os gastos; 

Ajudou a controlar as despesas do dia-a-dia e planejar melhor os gastos mensais; 

Experiência maravilhosa; 

Ajudou mais a mãe do que o aluno, pois o aluno já é consciente financeiramente, gasta 

apenas o necessário. Diferente da mãe; 

Foi uma experiência nova, que nos auxiliou para enxergarmos os gastos desnecessários; 

Foi interessante, pois ajudou a organizar as prioridades e conscientizar os filhos que 

dinheiro não cai do céu; 

Foi uma experiência boa, pois nos ajudou a ver o que é prioridade e o que não é; 

A experiência foi boa, pois estamos colocando em prática essa ideia. Ficamos assustados 

ao ver para onde o dinheiro está indo; 

A experiência foi boa, pois esse é o melhor jeito de controlar os gastos; 

Já planejava o orçamento em planilha de consumo mensal. 

Fonte: Dados de pesquisa 
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 Por fim, foi solicitado aos responsáveis, que se tivessem alguma sugestão ou 

considerações acerca do desenvolvimento do projeto, que registrassem na folha recebida, a 

fim de colaborar com a melhoria do projeto, caso haja outras edições na escola. Seis (6) dos 

responsáveis agregaram pareceres, os quais encontram-se, na íntegra, na Tabela 5. 

 

Tabela 5- Se preferir deixe considerações e sugestões para as próximas edições do 
projeto 

Gostaria que fosse dado continuidade tendo em vista que esse assunto não é muito falado 

em casa mas de extrema importância. Principalmente por partir de alguém de fora de casa; 

O projeto poderia ser estendido diretamente aos pais, para que os mesmos também 

gostariam de adquirir todos esses conhecimentos, pois o real desvaloriza a cada dia e as 

contas aumentam todo o mês; 

É muito importante saber administrar o dinheiro; 

Poderia ter falado sobre cheques; 

Levar os estudantes a um supermercado para fazer compras para que os mesmos 

percebam o valor dos produtos; 

Adorei, gostaria que a escola fizesse mais vezes projetos iguais a esse, pois ajudará os 

estudantes se planejar financeiramente e economizar. 

 

 Diante dos resultados obtidos, foi possível perceber que o desenvolvimento do 

projeto de Educação Financeira na Escola Frei Caneca possibilitou aos estudantes 

conhecimentos diversos, os quais muitos não tinham antes. Além disso, proporcionou aos 

estudantes terem contato sobre assuntos que julgaram ser importantes e que muitas vezes 

não são vistos na escola e muito menos em casa.   

 Além disso, durante o projeto, os alunos tiveram a oportunidade de compartilhar 

ideias e experiências sobre todos os assuntos abordados. Além de atividades práticas, os 

alunos receberam dicas sobre como economizar, administrar o dinheiro, consumir com 

moderação, cuidar com juros abusivos, analisar as formas de pagamento na compra de um 

produto, exigir notas fiscais do consumidor, utilizar o cartão de crédito e dicas de consumo 

de água, energia elétrica, telefone, gás de cozinha e até mesmo no supermercado.  

 As atividades desenvolvidas no projeto foram consideradas de total relevância para a 

grande parte dos estudantes e até mesmo pelos responsáveis dos mesmos, por isso, a 

maioria declarou que os aprendizados adquiridos no projeto ajudarão os estudantes e suas 

famílias aplicá-los no cotidiano a fim de melhorar hábitos financeiros, desenvolver a cultura 

de planejamento, investimento e consumo consciente. 
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 Foi possível perceber também que não houve a participação da família o quanto se 

esperava e isso se deve, pelo fato de que foram poucas as atividades propostas para serem 

realizadas em casa. A maioria das famílias se envolveram apenas com o controle de gastos 

familiar e poucos foram os estudantes que levaram os assuntos para casa, a fim de 

compartilhar ou discutir com os responsáveis. 

 Esperava-se que ao longo do projeto, os estudantes pudessem se envolver um 

pouco mais com suas famílias, por meio de dicas, discussões, conversas e troca de ideias, 

em consonância com a professora.  

 Por isso, se observou que vários dos responsáveis ao responderem os questionários, 

declararam que o projeto ajudará os estudantes no planejamento financeiro e na 

administração do dinheiro na idade adulta. Porém, esperava-se que com o desenvolvimento 

do projeto de Educação Financeira na Escola, houvesse um impacto maior na vida familiar 

de cada estudante na atualidade, podendo assim, acrescentar ou reforçar aprendizagens a 

fim de fazer alguma diferença na forma de pensar ou agir de cada integrante da família.  

 Percebeu-se que os responsáveis dos estudantes compreenderam o projeto como 

uma preparação para os jovens aplicar as aprendizagens na vida adulta, com o intuito de 

organizar e planejar a vida financeira, no futuro. O impacto esperado com o 

desenvolvimento do projeto de Educação Financeira refere-se à prática dos conhecimentos 

adquiridos com o mesmo, ou seja, os hábitos criados ou melhorados pelas famílias no 

presente, como por exemplo, a realização de um controle de gastos mensal, a pesquisa de 

preço na hora de consumir um produto, o planejamento financeiro a fim de adquirir bens e 

serviços sem ocasionar o endividamento, a exigência das notas fiscais do consumidor bem 

como analisar as vantagens e desvantagens de serviços bancários.  

 Ainda, como sugestão para melhorar o andamento do projeto, as próximas edições 

podem desenvolvê-lo em horário de aula e com grupos menores, como por exemplo, 

desenvolver um projeto para cada turma. Dessa forma, todos os estudantes poderão 

participar, a comodidade será maior, pois não ficarão muitos alunos aglomerados em uma 

única sala de aula e será possível dar mais atenção a todos os participantes.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No decorrer deste trabalho foi possível verificar um problema social que está 

afetando e preocupando parte da população brasileira: o endividamento. Ainda, analisou-se 

que os principais tipos de dívidas são os cartões de crédito, carnês de lojas, créditos 

pessoais e financiamentos de automóveis. Além disso, se percebeu que parte da população 

brasileira que esteve endividada no ano de 2017 e parte da população gaúcha que esteve 

endividada no início de 2018, não tiveram condições de pagar suas dívidas, permanecendo 

inadimplentes. 

 É possível perceber que essa parte da população, muitas vezes, acaba adquirindo 

bens e serviços de forma abusiva, utilizando o pagamento a prazo sem verificar a taxa de 

juros e serviços adicionais e não levando em conta o tempo para quitar a dívida. Além disso, 

contratam serviço de cartão de crédito sem analisar os perigos que o mesmo proporciona e 

não verificam os gastos que realizam durante um mês. 

 Sendo assim, uma das causas que podem ajudar a gerar o endividamento é a falta 

de conhecimento sobre assuntos financeiros e isso se deve ao fato de muitas vezes esses 

assuntos não são tratados e nem comentados no cotidiano.  

  Por esse motivo a escola que tem o papel de formar cidadãos críticos, conscientes, 

pensantes e autônomos, pode abrir espaço para alertar os estudantes, juntamente com suas 

famílias, sobre esses assuntos considerados de extrema importância. A escola pode tratar 

da Educação Financeira por meio de um tema transversal em consonância com o professor 

de matemática, já que relaciona assuntos como cálculos de porcentagem, juros e sistema 

monetário.  

 A Educação Financeira trabalhada na escola, em especial, nas aulas de matemática 

pode proporcionar aos estudantes conhecimentos e responsabilidades em poupar, 

consumir, investir e reivindicar, consciência e responsabilidades em tomadas de decisões 

financeiras, auxílio na defesa de direitos de consumidor e trabalhador, preparação para lidar 

com o dinheiro e auxílio no planejamento financeiro. 

 Desta forma foi desenvolvido um projeto de Educação Financeira na Escola Estadual 

de Ensino Médio Frei Caneca na cidade de Flores da Cunha, que possibilitou aos 

estudantes de 8° ano terem contato com alguns assuntos que infelizmente não são vistos no 

ensino regular. 

 O projeto baseou-se em atividades desenvolvidas para os estudantes em turno 

contrário de aula e a intenção era que os mesmos pudessem compartilhar com os 

responsáveis as experiências vividas em sala de aula. 

 Foi possível observar que antes da realização do projeto na escola, poucos haviam 

conhecimentos sobre os assuntos abordados: pagamento à vista e a prazo, juros, 
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financiamentos, consórcios, poupança, cartão de crédito, controle de gastos e notas fiscais 

do consumidor e após a aplicação do mesmo, a maioria dos estudantes relatou que 

adquiriram diversos conhecimentos que irão aplicar no dia-a-dia e levá-los para a vida 

adulta. Além disso, a maioria dos responsáveis consideraram de extrema importância os 

assuntos abordados no projeto e evidenciaram uma melhora em hábitos financeiros nos 

temas de consumo consciente e controle de gastos/planejamento financeiro. 

 Também foi possível verificar que a maioria dos estudantes relataram que com a 

participação no projeto de Educação Financeira, foi possível averiguar todos os gastos 

cometidos durante o mês de agosto pela família e analisar os gastos obrigatórios e não 

obrigatórios, admitindo terem realizados gastos com itens supérfluos. Além disso, a grande 

maioria dos jovens relatou que antes da realização do controle de gastos familiar, não 

faziam ideia da quantidade de gastos cometidos pela família em um mês. 

 Com o desenvolvimento do projeto, a grande maioria dos estudantes declarou ter 

adquirido conhecimentos dos assuntos abordados, inclusive a respeito das notas fiscais do 

consumidor, que anteriormente não entendiam a sua importância. Além disso, relataram que 

as aprendizagens adquiridas irão ajudá-los em ações cotidianas e principalmente em ações 

futuras.  

 Em contra partida, se percebeu que uma grande parte dos familiares dos estudantes 

que participaram das atividades do projeto, dedicaram-se apenas para o controle de gastos 

familiar, deixando a desejar o diálogo e troca de experiências com seus filhos. Esperava-se 

que os pais ou responsáveis dos participantes do projeto pudessem se envolver um pouco 

mais nas atividades propostas, a fim de partilhar com seus filhos a vivência adquirida na 

escola. 

 Além disso, a grande maioria dos responsáveis admitiram que o projeto de Educação 

Financeira ajudará suas famílias a criarem ou melhorarem hábitos financeiros, 

especialmente no planejamento familiar e consumo consciente. Também, acreditam que o 

desenvolvimento do projeto fará com que seus filhos aprendam administrar o dinheiro e 

planejar suas vidas financeiras, principalmente na sua fase adulta. 

 Por esses motivos, é possível perceber que é importante tratar sobre a Educação 

Financeira nas escolas, especialmente nas aulas de matemática, pois assim, a escola 

estará abrindo espaço para tratar de assuntos que são pertinentes para a sociedade e que 

geralmente não são vistos no Ensino Fundamental.  

 O Projeto desenvolvido é uma opção de trabalho para tratar desses assuntos com 

estudantes de 8° ano, pois além de usar outras metodologias de ensino, o mesmo possibilita 

a aquisição de conhecimentos por meio de um compartilhamento de ideias partindo das 

experiências de cada estudante e por esse motivo a aula acaba se tornando diferenciada e 

mais prazerosa.  
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 É possível notar um mundo em que os afazeres profissionais acabam se tornando 

prioridade em muitas famílias e dessa forma o diálogo entre pais e filhos acaba se tornando 

escasso. Portanto, para que haja maior envolvimento de pais e responsáveis no 

desenvolvimento do projeto, os professores em consonância com a direção da escola, 

podem pensar em desenvolver o projeto para pais e filhos. E assim, os familiares irão 

conseguir compreender que o projeto não é apenas pensado para melhorar a qualidade de 

vida dos estudantes no futuro e sim, para melhorar a qualidade de vida dos estudantes e 

seus familiares, no presente. 

 Por fim, encerro o meu trabalho com uma frase de Carmo (sd, p. 9): “O hábito de 

cuidar das finanças é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. É uma 

ilusão pensar que mais dinheiro resolve problemas financeiros. Estes problemas são 

resolvidos com criatividade, mudanças de hábito e de postura frente à vida.” 
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APÊNDICE A – AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DE EDUCAÇÃO 

FINANCEIRA 

 

ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO FREI CANECA 

 

 

Senhores Pais ou responsáveis, ao cumprimentá-los gostaríamos de informá-los a respeito 

de um projeto de educação financeira a ser realizado durante quatro encontros no mês de 

agosto. Esses encontros serão nos dias 09/08, 16/08, 23/08 e 30/08 e, acontecerão das 

08h00min às 11h00min nas dependências da escola. 

Esse projeto oportunizará aos estudantes de 8° ano adquirir conhecimentos básicos sobre 

assuntos financeiros, como: Juros simples e compostos, pagamento à vista e a prazo, 

poupança, financiamentos, consórcios, benefícios e perigos do cartão de crédito, 

importância da realização de um controle de gastos, importância de exigir notas fiscais do 

consumidor no ato da compra, e utilização e preenchimento de recibos. Vale ressaltar, a 

importância da participação da família no processo de aprendizagem, principalmente, 

pois será proposto aos estudantes realizar um controle de gastos em casa, a fim de 

classificar os gastos como obrigatórios ou não obrigatórios. Ao final do projeto, será 

entregue aos pais ou responsáveis e aos estudantes um pequeno questionário que deverá 

ser preenchido e entregue à professora Iriane Zulianelo, com o intuito de analisar o 

andamento do trabalho. 

Esse projeto é parte do Trabalho de Conclusão de Curso da professora responsável, 

e os dados coletados no questionário serão utilizados para fins acadêmicos. Ressaltamos 

que a professora poderá realizar fotos do desenvolvimento das atividades, porém a 

identidade dos participantes serão preservadas. 

A participação do estudante será essencial para a aquisição de conhecimentos 

pertinentes e para melhorar a qualidade de vida, criando hábitos financeiros conscientes. 

 

Desde já, agradecemos. 

 

Autorizo o estudante sob minha responsabilidade a participar do projeto de Educação 

Financeira na escola e autorizo o uso das respostas do questionário para fins acadêmicos, 

estando ciente de que está garantido nosso anonimato.  

Não autorizo o estudante sob minha responsabilidade a participar do projeto de 

Educação Financeira na escola. 

 

Assinatura de um dos responsáveis ____________________________________ 
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APÊNDICE B- PROJETO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 

 

Cronograma dos encontros 

 

Aula 1 

 

No primeiro encontro, a professora solicitou aos estudantes que escrevessem o que 

entendiam sobre Educação Financeira e após os mesmos foram ouvidos. Na mesma aula, 

foram trabalhados os conceitos de poupança, juros, financiamento, consórcios e cartão de 

crédito, identificando as vantagens e perigos de cada um, por meio de um compartilhamento 

de ideias e experiências de cada integrante (alunos e professor), baseadas em perguntas 

norteadoras. 

Juros 

1- O que é juro? 

2- Você sabe a diferença entre juros simples e compostos? Qual deles possui maiores 

aplicações? 

3- Você já precisou pagar juros por algum bem material? Conte a sua experiência. 

4- Será que a melhor maneira de comprar algum produto é utilizando o pagamento a prazo 

(crediários, financiamentos, empréstimos)? Por quê? 

 

Financiamentos 

1- O que é um financiamento? 

2- Você conhece alguém que contratou um financiamento? Por que contratou? 

3- De que forma o dinheiro deve ser devolvido para a instituição que realizou o empréstimo? 

4- Quando você contrataria um financiamento? 

 

Poupança 

1- O que é uma poupança? 

2- Para que serve uma poupança? E por que ganhamos uma remuneração ao depositar 

dinheiro na conta poupança? 

3- Quais as vantagens de ter uma poupança? 

4- Será que existe alguma desvantagem ao abrir uma poupança? 

 

Cartão de Crédito 

1- O que é e para que serve um cartão de crédito? 

2- Quais as vantagens de adquirir um cartão de crédito? 
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3- Quais as desvantagens de adquirir um cartão de crédito? 

4- Por que existem tantas pessoas endividadas e inadimplentes por causa do cartão de 

crédito? Você conhece alguém que já passou por isso? 

 

Consórcios 

1- O que é consórcio? 

2- Como funciona um consórcio? 

3- Conhece alguém que contratou um consórcio? 

 

Além disso, foi evidenciada a importância da realização de um controle de gastos mensal, 

com o vídeo “Gênio financeiro”. Após discussões, os estudantes receberam a primeira 

atividade prática: cada estudante realizou o seu próprio controle de gastos. Essa atividade 

consistiu em anotações de todos os gastos que a família obteve no mês de agosto. Logo 

após, classificaram os gastos em “obrigatórios” ou “não obrigatórios”. O objetivo deste 

controle é que cada família analisasse o quanto foi gasto com bens necessários e o quanto 

foi gasto com bens desnecessários. Segue o material que foi entregue aos estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Escola Estadual de Ensino Médio Frei Caneca 

 Projeto de Educação Financeira - Professora Iriane Zulianelo 

Aluno: 

 

Controle de gastos do mês de agosto 

 

DESCRIÇÃO: Elaborar um controle de gastos dentro da sua casa. Será necessário registrar 

nesta folha todos e quaisquer gastos realizados pelos integrantes da família, com o objetivo 

de analisá-los e classificá-los em “obrigatórios” e “não obrigatórios”. Vale ressaltar, que 

nenhuma informação será divulgada expondo o nome do participante. 

 

 

Aqui relate todos os gastos realizados no mês 08/2018. 
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Classificação dos gastos em OBRIGATÓRIOS ou NÃO OBRIGATÓRIOS 

OBRIGATÓRIOS NÃO OBRIGATÓRIOS 

  

Agora, responda: 

  

a-) Qual foi o total, em reais, gastos em bens necessários?  

b-) Qual foi o total, em reais, gastos em bens não necessários? 

c-) É possível guardar algum dinheiro economizando em bens não necessários? 
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Aula 2 

 

Nesta aula, foi diferenciado o pagamento à vista do pagamento a prazo, identificando as 

vantagens do pagamento à vista, a maioria das vezes. Após, foram distribuídos aos 

estudantes algumas atividades e um folheto de uma loja de eletrodomésticos. O 

desenvolvimento das atividades foi realizada em grupos, com o objetivo de analisar o quanto 

será pago a mais por um produto, se optarmos em pagar a prazo. Além disso, foi analisado 

que em lojas diferentes o mesmo produto possui preços diferentes, trazendo à reflexão a 

necessidade de pesquisar e analisar o que se torna vantajoso. Seguem as atividades. 
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Escola Estadual de Ensino Médio Frei Caneca 

 Projeto de Educação Financeira - Professora Iriane Zulianelo 

 

Atividade: Comparando preços 

 

a-) Escolha um eletrodoméstico. 

 Meu eletrodoméstico é: 

b-) Faça uma pesquisa em três lojas diferentes pela internet e anote os preços na tabela 

abaixo: 

 

c-) Agora responda: Em qual loja o produto é mais barato? Quanto, em reais, o produto se 

torna mais em conta com relação às demais lojas? 

 

Atividade: À vista ou a prazo? 

 

Escolha quatro produtos do folheto recebido, e após complete a tabela abaixo evidenciando 

as condições de pagamento de cada produto. Ao terminar a atividade, vamos compartilhar 

as informações com os colegas. 

 

Produto 

 

Preço à 

vista 

 

Condição do 

pagamento a prazo 

 

Preço a 

prazo 

Quanto 

pagarei a mais 

se optar em 

pagar a prazo 

 R$  R$ R$ 

 R$  R$ R$ 

 R$  R$ R$ 

 R$  R$ R$ 

 

 

Nesta aula, a professora solicitou que cada estudante trouxesse para o próximo encontro 

uma nota fiscal de consumidor e uma garrafa pet de 500 mL. 

 

 

Loja 1: Preço 1: R$ 

Loja 2: Preço 2: R$ 

Loja 3: Preço 3: R$ 
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Aula 3 

 

A aula deste dia foi dividida em dois momentos. No primeiro momento os estudantes tiveram 

a oportunidade de ouvir explicações a respeito de notas fiscais do consumidor e o 

preenchimento de recibos. A pequena palestra foi realizada por Daniela Paludo, sócia da 

loja Comercial Agrícola Galo, de Flores da Cunha. Ela explicou aos estudantes quais são os 

dados fornecidos em uma nota fiscal do consumidor e por que devemos exigir as notas 

fiscais em nossas compras. Além disso, explicou como preencher um recibo e para que o 

recibo é utilizado. Após, os estudantes fizeram uma atividade utilizando a nota fiscal 

solicitada no último encontro, que está descrita na página abaixo. O segundo momento da 

aula, ficou reservado para a confecção de um cofrinho com a garrafa pet solicitada no 

encontro anterior, com o intuito dos estudantes levaram para suas casas a fim de guardar 

suas economias. 
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Escola Estadual de Ensino Médio Frei Caneca 

 Projeto de Educação Financeira - Professora Iriane Zulianelo 

 

Atividade: Análise de nota fiscal do consumidor 

 

Cole a nota fiscal que você trouxe nesta folha e identifique nela os seguintes dados: 

 

* Nome da loja ou estabelecimento 

* Produto comprado ou serviço prestado 

* Data da compra 

* Valor do produto ou serviço sem impostos 

* Valor e tipo dos impostos que foram pagos 

* Valor total da nota: preço + impostos 

 

Atividade: Preenchimento de recibo 

 

Suponha que você é pintor e prestou um serviço à escola Estadual de Ensino médio Frei 

Caneca. O serviço consistiu na pintura das paredes de uma sala de aula. Ao realizar o 

pagamento, a diretora da escola solicitou um recibo no valor pago pelo serviço, R$ 350,00. 

Preencha esse recibo. 
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Aula 4 

 

Este foi o último encontro do projeto, que foi reservado para análise dos resultados dos 

controles de gastos de cada família. Além disso, foi utilizado para discussão o material de 

Márcia Tolotti, "Falando sobre dinheiro" que trata de uma série de dicas financeiras para que 

cada estudante leve à sua família e possam refletir sobre a aplicabilidade de seu conteúdo. 

Após este momento, os estudantes prepararam uma pequena palestra em slides, a fim de 

compartilhar os conhecimentos adquiridos durante o projeto com alunos de 7° ano, que foi 

apresentado no turno da tarde (horário de aula) com duração máxima de um período (50 

minutos). O material de Márcia Tolotti segue ao final do trabalho como (Anexo A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

APÊNDICE C- QUESTIONÁRIO A SER RESPONDIDO PELOS ALUNOS 

PARTICIPANTES DO PROJETO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 

1- As perguntas a seguir se referem às atividades desenvolvidas no projeto de educação 

financeira.  

a-) Antes de participar do projeto, você tinha conhecimentos sobre juros, financiamentos, 

poupança, consórcios e cartão de crédito? 

(   ) Sim        (   ) Não        (   ) Em partes 

 

b1-) Antes de participar do projeto, você sabia o quanto a sua família possuía de gastos em 

um mês? 

(   ) Sim         (   ) Não        (   ) Em partes 

b2-)  Ao realizar o controle de gastos, observaram-se muitos gastos não obrigatórios? 

(   ) Sim        (   ) Não        (   ) Em partes 

 

c-) Antes de participar do projeto, você já tinha observado a diferença no valor da compra de 

um produto à vista ou a prazo? 

(   ) Sim        (   ) Não        (   ) Em partes 

 

d1-) Antes de participar do projeto você já tinha o hábito de guardar suas economias? 

(   ) Sim        (   ) Não        (   ) Em partes 

d2-) Você acha que o cofrinho confeccionado durante o projeto, irá lhe ajudar nisso? 

(   ) Sim        (   ) Não        (   ) Em partes 

 

e-) Antes de participar do projeto, você sabia a importância das notas fiscais do 

consumidor? 

(   ) Sim        (   ) Não        (   ) Em partes 

 

f-) Como foi a experiência de compartilhar os conhecimentos adquiridos sobre educação 

financeira com os colegas do 7° ano? _________________________________________ 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Essa atividade contribuiu de alguma forma para você entender ainda melhor os conceitos 

trabalhados no projeto?  

(   ) Sim        (   ) Não        (   ) Em partes 

2- Em sua opinião, as atividades propostas no projeto de educação financeira foram 

importantes? 
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(   ) Sim        (   ) Não        (   ) Em partes 

Por quê? __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3- Houve a participação de sua família durante o desenvolvimento do projeto? 

(   ) Sim        (   ) Não        (   ) Em partes 

Por quê? __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4- Você acredita que os conhecimentos adquiridos durante o projeto de educação financeira, 

poderão ser aplicados no cotidiano, possibilitando uma melhora em seus hábitos financeiros 

e da sua família? 

(   ) Sim        (   ) Não        (   ) Em partes 

Por quê? __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5- Escreva o que mais lhe marcou dentre as atividades desenvolvidas no projeto de 

educação financeira e diga por quê. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D- QUESTIONÁRIO A SER RESPONDIDO PELOS RESPONSÁVIES DOS 

ESTUDANTES PARTICIPATES DO PROJETO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 

1- Você acredita que a realização do projeto de educação financeira na escola, ajudou o 

estudante e a sua família a criar ou melhorar hábitos financeiros a fim de desenvolver a 

cultura de planejamento, prevenção, investimento e consumo consciente?  

(   ) Sim        (   ) Não        (   ) Em partes 

Por quê? __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Se houve melhoras, assinale em quais temáticas: 

(   ) Consumo consciente 

(   ) Controle de gastos e Planejamento familiar  

(   ) Uso do cartão de crédito 

(   ) Poupança, consórcios, juros, investimentos  

(   ) Notas fiscais do consumidor 

 

2- Como foi a experiência de realizar um controle de gastos familiar? Ajudou a família 

observar para “onde o dinheiro está indo”? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3- Se preferir deixe considerações e sugestões para as próximas edições do projeto. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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ANEXO A – Material de Márcia Tolotti: Falando sobre Dinheiro 
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Falando sobre 
dinheiro

Dicas para proteger seu dinheiro
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O E_BOOK é um presente 

para você. Um guia

contendo dicas práticas e

valiosas para proteger e

ampliar seu dinheiro.

Acompanhe mais 

publicações e conteúdo:

site: marciatolotti.com.br

tolottimarcia

marciatolotti

linkedin.com/in/
marciatolotti

Meu presente
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Capítulo 1
Dinheiro não é brincadeira

1. EDUQUE-SE FINANCEIRAMENTE:
leia, estude, se informe, converse sobre 
suas finanças.

3. TENHA PERSISTÊNCIA: 
se você decidiu não gastar, persista na sua 
decisão por mais tentador que o apelo seja.

2. SAIBA QUAL É PREÇO DA SUA ESCOLHA: 
vale fazer um cálculo de quantas horas você precisará 
trabalhar para aquele carro novo. Isso vale para tudo, ou 
seja, acostume-se a pensar quantas horas da sua vida 
você irá trocar por algo que pretende adquirir.

4. SAIBA QUAL É A SUA RELAÇÃO COM O DINHEIRO:

 o que o dinheiro representa para você? Status? Poder? 
Liberdade? Segurança? De acordo com o seu perfil você 
estará imune ao endividamento.

5. TENHA UMA VIDA RICA: 
conquiste amor, saúde, tranquilidade, independência 
financeira e o que mais puder transformar sua vida 
numa verdadeira riqueza ética e saudável.

A maioria de nós cresceu ouvindo que dinheiro é coisa séria, que não é coisa de criança e até 
pouco tempo atrás não era coisa para “mulher se preocupar”. Pois bem, as crianças cresceram, 
as mulheres passaram a ganhar seu próprio dinheiro, a inflação passou e estamos aqui, agora, 
aprendendo e transmitindo ensinamentos que possam sanar essas deficiências culturais, 
familiares e pessoais. Sugerimos algumas ações:
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6. SAIA DO VERMELHO: 
O primeiro passo para quem está endividado é cortar gastos, 
principalmente com cartão de crédito e cheques pré-datados. 
Procure o credor (banco, loja ou financeira) e renegocie suas 
dívidas. Atenção: enquanto estiver pagando o que deve não faça 
novas dívidas. Cancele cartões, cheque especial e evite comprar. 
Quando terminar de pagar as dívidas, continue guardando o 
mesmo valor dos pagamentos, esse poderá ser o início da sua 
independência financeira.

7. PLANEJE SEU SONHO DE CONSUMO: 
Seja qual for seu maior desejo (uma viagem para o exterior, 
um carro zero km, uma cirurgia plástica) você poderá 
conquistá-lo mais rápido com os investimentos certos. 
A ideia é compor um leque com rendimentos e vantagens 
diferenciadas. Com a ajuda de um consultor financeiro, ou 
mesmo o gerente do banco, você pode montar um portfólio 
adequado aos seus rendimentos. 

8. DIVIDA SEUS SONHOS EM PRAZOS: 
você pode ter sonhos: 
• Em curto prazo (que conquistará em até 1 ano), 
• Em médio prazo (que conquistará em até 5 anos),
• Em longo prazo (que conquistará acima de 5 anos)
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Capítulo 2
13º o desafio constante

2.

4.

Como
aplicar
o 13º
?

5.

3.

13º é um extra e parte dele deve 
ser destinado para realizar sonhos, 
comprar supérfluos e “TORRAR” 
COM O QUE QUISER. Quanto? 
20%. Se divirta, gaste, mas não 
enlouqueça, 20%no máximo.

Tem dívidas? PAGUE CONTAS 
ATRASADAS. Isso mesmo, evite 
perder dinheiro em juros.
Quanto? 40%, no máximo, do seu 
13º pode ser utilizado para quitar 
suas dívidas.

Guarde dinheiro para pagar suas 
contas do início do ano, como IPVA 
e IPTU. Quanto? 15% do seu décimo 
deve ser destinado para isso.

Comece sua POUPANÇA. O 
importante é dar o 1º passo. 
Quanto? Invista ao menos 10% do 
seu 13º para a construção da sua 
liberdade financeira.

Compre os PRESENTES DE NATAL À VISTA. Faça uma lista dos “presenteáveis”, use 
a imaginação, economize e comemore sem dívidas. Se está endividado, nem sonhe 
em parcelar qualquer presente, isso seria uma grande armadilha e autossabotagem 
gigantesca. Quanto? Utilize 15% do seu décimo para presentear.

1.

Investimento na poupança

10%

Gastos supérfluos

20%

Presentes de Natal

15%

Pagamentos de dívidas

40%

Reserva para contas

15%
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PERGUNTA: Melhor procurar uma AGÊNCIA OU FAZER RESERVA POR CONTA? 
RESPOSTA: Se você tem tempo disponível e sabe os canais adequados para fazer reservas sem 
entrar em nenhuma fria, vale fazer por conta. Mas, se você é ocupado, não conhece muito sobre o 
lugar, a agência é uma alternativa muito boa. 

PERGUNTA: Como realizar o PLANEJAMENTO para a viagem? 
RESPOSTA: Ninguém planeja às pressas. O que é possível fazer é um remendo e tentar não se 
endividar. As principais dicas são:

1.Decida qual será o destino e período em que vai fazer sua viagem e estime o valor que vai 
gastar.

2.Inclua gastos com alimentação, lanches, supérfluos, souvenir, passeios extras. Se for viajar 
com a família não deixe de orçar o valor de cada pessoa, mesmo os filhos pequenos
demandam gastos extras.

3.Faça uma reserva mensal (pode abrir uma poupança com este fim especifico) e comece 
agora mesmo. Para as férias de julho comece a fazer uma reserva em fevereiro, assim, sairá
de férias sem nenhuma dívida e com dinheiro no bolso.

Valor total Reserva mensal A partir de: Até:

TICKETS

AIRPLANE
PASSPORT

Capítulo 3
Férias

4.Nas férias, considere o uso do cartão de crédito apenas 
em caso de emergência. Como estamos mais relaxados
e ninguém quer saber de fazer contas, a probabilidade é 
que o cartão seja usado sem critério, causando um problema 
sério na volta (inclusive uma das razões da depressão pós 
férias é o saldo bancário e as dívidas acumuladas).

5.Quando sair de férias anote apenas o valor total do dinheiro 
que levar, durante seu passeio não fique anotando cada
centavo, gaste sem culpa e volte sem dívidas. 
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$$
• Faça um inventário das dívidas.

• Jamais parcele o pagamento da fatura.

• Não utilize o cartão para sacar dinheiro, 
os juros são muito elevados.

• Lembre-se, os juros do cartão de crédito 
são os mais altos do mercado: cheque 
especial, empréstimos.

• Não use o cheque especial.

• Confira ao menos 1 vez por semana seu 
saldo bancário e gastos com cartão de 
crédito.

• Anote todos os seus gastos para saber 
exatamente o tamanho do seu problema.

• Enxugue ao máximo seus gastos.

• Se você não tem saída, pague as 
dívidas com os juros mais elevados em 
primeiro lugar.

• Não adianta amortizar aos poucos as 
dívidas, pague de uma só vez.

• Divida seus planos com a família.

• Compare juros dos diferentes bancos.

Capítulo 4
Endividamento
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Capítulo 4
Economia doméstica

1. PARA GASTAR MENOS NO SUPERMERCADO:

• Prefira frutas e legumes da época;
• Não faça suas compras com fome; Não leve as 
crianças ao supermercado; caso seja necessário 
levá-las, combine o que elas poderão escolher e não 
ceda de forma alguma. 
• Faça lista de compras e compre somente o que 
estiver anotado;
• Opte por alimentos que não estragam rapidamente;
• Opte por comprar ofertas;
• Sempre observe a data de validade.

3. PARA UTILIZAR A ÁGUA DE MODO ADEQUADO:

• Evite desperdícios ao lavar o carro ou calçadas;
• Não deixe a torneira aberta, enquanto escova 
os dentes;
• Não deixe torneira aberta ao lavar a louça, 
organize para abrir a torneira apenas quando for 
utilizar diretamente;
• Se reside em casa, tenha reservatórios para captar 
água das chuvas;
• Evite vazamentos.

2. PARA GASTAR MENOS GÁS BUTANO:

• Evite correntes de ar perto da chama;
• Evite vazamentos; 
• Use o fogo forte, no início do cozimento, pois isso 
reduz em 50% o consumo;
• Mantenha o fogão bem regulado. 
• Deixe as panelas com as tampas, assim o alimento 
ficará pronto mais rapidamente. 
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4. PARA USAR RACIONALMENTE A ENERGIA 
ELÉTRICA:
• Distribua adequadamente os pontos de lâmpadas 
na casa;
• Instale a geladeira ou freezer em local ventilado e 
distante do fogão;
• Passe e lave as roupas de uma só vez;
• Evite acender lâmpadas durante o dia;
• Desligue os aparelhos da tomada, quando não 
estiverem em uso;
• Utilize as lâmpadas fluorescentes, pois são 
mais econômicas; 
• Utilize o chuveiro quente por pouco tempo; 
• Utilize máquinas de lavar louças e secadoras, 
com a capacidade máxima; 
• Não deixe a televisão ou aparelhos ligados, sem uso.

5. PARA USAR MELHOR O TELEFONE:

• Utilize nos horários de tarifa reduzida;
• Opte por planos familiares;
• Negocie as taxas de serviços com a operadora;
• Opte por serviços gratuitos como por exemplo o 
Skype e whats.
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