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As finanças fazem parte da vida 

cotidiana de muitos jovens, uma vez 

que eles já são consumidores de 

serviços financeiros, como contas 

bancárias, e ganham dinheiro com 

pequenos empregos formais ou 

informais. À medida que se 

aproximam do fim da escolaridade 

obrigatória, provavelmente, 

enfrentarão escolhas financeiras 

complexas e desafiadoras. 
 

Fonte: Informe de resultados do PISA 2015 



[...] cabe aos sistemas e redes de ensino, 

assim como às escolas, em suas respectivas 

esferas de autonomia e competência, 

incorporar aos currículos e às propostas 

pedagógicas a abordagem de temas 

contemporâneos que afetam a vida 

humana em escala local, regional e global, 

preferencialmente de forma transversal e 

integradora. Entre esses temas, destacam-

se: [...] educação para o consumo, 

educação financeira e fiscal. 
 

Fonte: BNCC 



Devem ser discutidas situações que envolvem 

[...] o estudo de conceitos básicos de economia 

e finanças, visando à educação financeira dos 

alunos. Assim, podem ser discutidos assuntos 

como taxas de juros, inflação, aplicações 

financeiras (rentabilidade e liquidez de um 

investimento) e impostos. Essa unidade temática 

favorece um estudo interdisciplinar envolvendo 

as dimensões culturais, sociais, políticas e 

psicológicas, além da econômica, sobre as 

questões do consumo, trabalho e dinheiro.  
 
Fonte: BNCC 



O INEP não divulgou a totalidade dos 

resultados do PISA 2018, mas na edição 

de 2015 “[...] o desempenho do Brasil em 

Letramento Financeiro está bem abaixo 

da média dos 10 países e economias da 

OCDE que participaram da avaliação”. 

 

Exemplo: Os alunos não conseguem 

identificar conteúdo financeiro 

fraudulento em um e-mail. 

 
Fonte: Informe de resultados do PISA 2015 

2015 



Percentual de alunos em cada nível de proficiência 
em Letramento Financeiro no PISA 2015 

Fonte: OCDE (2017).  



O objetivo da Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF) é 
contribuir para o fortalecimento da cidadania ao fornecer e apoiar ações 
que ajudem a população a tomar decisões financeiras mais autônomas e 
conscientes.  
 
Decreto Federal 7.397/2010 
 



PROPOSTA 



Levar educação financeira 

às crianças de escolas 
públicas na RMC, 

financiada por empresas 

privadas. 



• 1 aula por semana 

• Calendário escolar 

• 1 turma de até 30 alunos 

• Grade curricular ou contra turno 
• Presencial ou remota (síncrona) 

• Material individual 

• Professor (com deslocamento) 

• Material do professor 

 

Valor: 12x R$1.650,00 (anual) 

Nota Fiscal emitida em favor 

da empresa 



Educação 

Financeira é 

importante. 

Os resultados 

nas escolas 

estão ruins. 

A iniciativa 

privada pode 

ajudar. 

Juntos, 

podemos 

melhorar o 

futuro das 

crianças. 
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