
Orientações para

Educação Financeira nas Escolas

A EDUCAÇÃO FINANCEIRA É UM PROCESSO

  QUE COLABORA COM OS INDIVÍDUOS A:

DIMENSÃO ESPACIAL DIMENSÃO temporal

NAS ESCOLAS, DEVE-SE TRABALHAR CONECTANDO-SE, DE FORMA INTERDISCIPLINAR:

cujos objetivos são:

Melhorar a compreensão em relação a conceitos e produtos financeiros

Desenvolver os valores e as competências necessários para tomar consciência das oportunidades
e riscos das escolhas financeiras

Fazer escolhas bem informados e a adotar ações que melhorem o bem-estar,
comprometidos com o futuro

PRINCIPAIS COMPORTAMENTOS

   DE CONSCIÊNCIA E CIDADANIA

   A SEREM DESENVOLVIDOS

+

Formar para a cidadania

Educar para consumir e poupar de modo ético,
consciente e responsável

Oferecer conceitos e ferramentas baseada
em mudança de atitude

Formar disseminador

Ensinar a planejar a curto, médio e longo prazos

Desenvolver a cultura da prevenção

Possibilitar a mudança da condição atual

Ela também contribui para resolver 
nossos desafios cotidianos e ajuda    
as pessoas a realizar seus sonhos 
individuais e coletivos

Mais educados financeiramente,                  
podemos melhorar nossa condição                
e contribuímos para assegurar o           
desenvolvimento do país

DIMENSÃO ESPACIAL

DIMENSÃO temporal

Refere-se ao impacto das 
ações individuais sobre as 

sociais, e vice-versa, 
congregando os níveis 

individual local, regional, 
nacional e global.

Permite compreender as 
inter-relações do tempo nas 

decisões tomadas. Os espaços 
são atravessados por

essa dimensão conectando 
passado, presente e futuro

No âmbito individual

Planejar a vida financeira e viver de acordo com esse planejamento

Pagar impostos e contribuições

Compreender e exercitar os cinco  Rs do consumo consciente: refletir, recusar, reduzir, 
reutilizar e reciclar  o que consumir.

Doar objetos não mais utilizados

Pesquisar preços

Dar preferência de compra e investimento a empresas e estabelecimentos regularizados 
e com responsabilidade socioambiental

Avaliar opções de poupança e decidir-se pela melhor, de acordo com as necessidades

Ao iniciar o trabalho com a educação financeira na escola, é importante 
integrá-lo a outros temas já instituídos no contexto escolar:
Meio Ambiente, Trabalho e Consumo e Educação Fiscal.

No âmbito social

Exigir a nota fiscal

Manusear responsavelmente o dinheiro

Acompanhar e fiscalizar as ações do Estado

O documento foi produzido de forma conjunta por representantes dos setores educacional, financeiro e da sociedade civil e contou com
contribuições de especialistas de diversas áreas.

PARA CONHECER A ÍNTEGRA DO PROGRAMA EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA ESCOLAS, CLIQUE AQUI.

http://www.vidaedinheiro.gov.br/para-criancas-e-jovens/



