“Ensinar não é transferir
conhecimento, mas criar
as possibilidades para
a sua própria produção
ou a sua construção”
Paulo Freire

Carta ao professor
Este e-book é direcionado a educadores atuantes no Ensino
Fundamental. Acreditamos que os educadores são agentes
transformadores de realidades. Dessa forma, professor (a),
esperamos que este material sirva como apoio a sua prática
pedagógica.
Antes de iniciarmos esta conversa, é preciso que tenha
sido realizada a leitura do livro 2, “Di.Ca - Diário do Cauã - O
Consumo”, disponível gratuitamente no site www.colecaocontai.
com.br.
Embarque conosco nessa jornada de formação. Esta é uma
oportunidade para impulsionarmos os saberes aqui colocados
para alunos de todas as escolas do país.
Equipe Coleção Contaí
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APRESENTAÇÃO

Educação financeira
Educação financeira, segundo a OCDE (Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico), é “o processo
mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram a sua
compreensão em relação aos conceitos e produtos financeiros,
de maneira que, com informação, formação e orientação,
possam desenvolver os valores e as competências necessários
para se tornarem mais conscientes das oportunidades e
riscos neles envolvidos e, então, poderem fazer escolhas bem
informadas, saber onde procurar ajuda e adotar outras ações
que melhorem o seu bem-estar. Assim, podem contribuir de
modo mais consistente para a formação de indivíduos e
sociedades responsáveis, comprometidos com o futuro”.
Em nosso país, muito se fala em dinheiro (ou na falta dele) e
ainda há pouca orientação educativa sobre finanças. Não à
toa, temos cerca de 62,56 milhões de brasileiros endividados, de
acordo com o Mapa da Inadimplência no Brasil, divulgado em
maio de 2021 pelo Serasa.
O valor médio de cada conta em atraso é de R$ 1.162,43. Sendo
o maior volume de dívidas na categoria bancos/cartão,
representando 29,7% dos mais de R$ 211 milhões de débitos. Em
seguida, estão as contas com luz, água e gás, com 22,3%; e as
compras no varejo (13%).
O quadro é um reflexo do desconhecimento de conceitos
básicos sobre finanças.
No entanto, Educação Financeira não se resume a um conjunto
de saberes matemáticos e instrumentos de cálculo. Assim,
quanto mais cedo iniciamos as crianças na educação
financeira, maiores as chances de termos um
adulto mais consciente e autônomo com
relação ao projeto de tomada de decisões.

Brasil está na 17ª posição entre
20 países analisados quanto
ao grau de conhecimento
de estudantes sobre o tema
Educação Financeira
OCDE (Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico)

A escola é, claro, um dos ambientes de aprendizado. É nela,
que o estudante aprende não só conhecimentos cognitivos,
mas passa a ter a capacidade de administrar sua vida em
sociedade, fazer escolhas, bem como descobrir quais caminhos
traçar para realizar sonhos.
Vale ressaltar que o MEC (Ministério da Educação) e a CVM
(Comissão de Valores Mobiliários) fecharam, em agosto de
2021, uma parceria para oferecer formação sobre educação
financeira para professores da rede pública.
No chamado “Programa Educação Financeira na Escola” serão
abordados temas como poupança, consumo consciente,
investimentos e proteção contra fraudes. O intuito é qualificar
500 mil trabalhadores da educação em três anos.
O curso já está disponível gratuitamente no site
edufinanceiranaescola.gov.br.

Coleção Contaí
Promover uma relação saudável das crianças
com o dinheiro. Esse é o principal objetivo da Coleção
Contaí, projeto social que foi lançado em agosto.
Voltado para o público infantojuvenil, a coleção
reúne seis e-books gratuitos.
O projeto é realizado pela DMCard, grupo
de produtos financeiros voltados para a
concessão de crédito com sede em São
José dos Campos (SP), em parceria com a
gestora de projetos em comunicação 2112Lab.
Os títulos foram escritos pela escritora e

Desde dezembro de 2019, a Educação FInanceira é um
direito de todos os brasileiros, previsto na nova BNCC
(Base Nacional Comum Curricular), que estabelece as
aprendizagens essenciais para a educação básica
em escolas públicas e particulares de todo o Brasil.
Segundo o documento, ela deve compor o currículo
como tema contemporâneo transversal.

pedagoga Stefânia Andrade e ilustrados por Ana Baccaro.
“A educação financeira desde cedo faz toda a diferença para
que no futuro, já líderes de família, estas pessoas adotem
o orçamento familiar e uma relação com o dinheiro mais
saudável, tendo uma melhor qualidade de vida. Um maior
controle sobre seus hábitos de consumo permite planejamentos
para a realização de sonhos da vida adulta como, por exemplo,
a compra de uma casa própria, a chegada dos filhos, uma
viagem, etc. E aprender isso na infância pode ser muito divertido,
com a busca pela realização de pequenos sonhos como os de
Cauã”, explica Sandra Castello, Diretora de Marketing e Pessoas
da DMCard.
Diário do Cauã
Protagonista da história, Cauã narra ao longo da coleção o
seu desejo por um celular de última
geração e todo o percurso que
fará para conquistar o seu objetivo
- a começar com a participação
em um concurso municipal sobre
Educação Financeira.
Entre os temas abordados
nas obras estão consumo,
minimalismo, mesada, doação e
empreendedorismo. “O Cauã nasce
da minha experiência com os alunos
em sala de aula. Ele é uma mistura
de vários deles: engraçado, agitado,
desenhista, determinado, sonhador...
E essa coleção levará às crianças
o tema da educação financeira de
forma leve e descontraída por meio
do “DI.Ca, o Diário do Cauã”, conta
Stefânia Andrade.
A Coleção Contaí retrata a “cara” de
uma família tipicamente brasileira

por suas características de esforço, batalha e alegria. “É uma
família do Brasil, animada e unida, assim é muito bom criar um
rosto para personagens com essas características”, disse Ana
Baccaro.
Apesar do livro ser voltado principalmente para crianças de 8
a 12 anos, ele pode ser lido por todos que se interessem pelo
assunto. “Nosso objetivo é que esse conhecimento chegue ao
maior número de pessoas - crianças, pais e mestres - e permita
que aqueles que serão adultos amanhã, saibam lidar melhor
com o dinheiro, façam boas escolhas, sobretudo, de forma
consciente”, afirma Bruno Pimenta, diretor executivo da 2112Lab.

Material complementar
Idealizada de forma a complementar o ensino da Educação
Financeira, a Coleção Contaí tem o objetivo de apoiar a
promoção do diálogo entre pais e filhos, professores e alunos
e entre estudantes a partir de vivências comuns a todas as
famílias.
Nossa proposta é que, sob a orientação de educadores e de
responsáveis, cada criança tenha informações e orientações
que favoreçam a construção de um pensamento financeiro
consistente e desenvolva comportamentos autônomos,
conscientes e saudáveis.

Afinal, por meio do conhecimento, a criança aprende a
comprometer-se com o cotidiano nas dimensões espaciais
(local, regional, nacional, global) e temporais (passado, presente
e futuro).
E, uma vez que ela tenha aprendido, se tornará uma
multiplicadora do conhecimento, principalmente junto a sua
família e pessoas próximas.

Neste livro podemos ajudar a criança a:
- Consumir de forma
consciente e ambientalmente
responsável

- Planejar-se: orçamento,
escolhas e negociação
(receitas e despesas)

- Distinguir entre desejos e
necessidades de consumo
(querer e precisar);

- Entender o que é doação
solidária, a utilidade de um
produto e seu valor

- Entender o que são produtos
e serviços;

- Pesquisar preços

- Observar descarte
e desperdício

- Realizar ações sustentáveis
(repensar, reutilizar, reciclar,
reduzir, recusar)

Di.Ca - Diário do Cauã
‘O Consumo’
Sinopse
É oficial: Cauã está participando do concurso de Educação
Financeira da sua cidade e tudo o que mais quer é ganhar o
grande prêmio: um celular de última geração!
Junto com seus amigos, Sofia e Matheus, ele precisa agora
organizar os conteúdos para o projeto. Consumo consciente,
minimalismo e o papel da propaganda são alguns dos temas
presentes no desafio.
Cauã também vai aprender que é hora de fazer escolhas! E elas
são cada vez mais importantes conforme vamos ficando
adultos. Que tal acompanhar sua jornada por meio do
diário… Ops, DI.CA? Nele, o estudante conta TU-DO o
que acontece no seu dia a dia. Ou quase!

EM SALA DE AULA

Temas deste
segundo livro
Em “O Consumo”, minimalismo, doação,
sustentabilidade, pesquisa de preço,
consumo consciente e o papel da
propaganda são alguns dos temas
presentes. Tratamos ainda sobre:
- Querer e precisar (Cauã quer um
boné novo, mas já tem vários);
- Desperdício, consumo consciente
e doação (Matheus apresenta ao
Cauã o que é minimalismo);
- Planejamento e pesquisa de preço
(Rafaela leva Cauã ao mercado);
- Sustentabilidade (repensar,
reutilizar, reduzir, reciclar e recusar)

Conteúdos formais
Os objetivos de inserção da Educação Financeira nas escolas
são apresentados em dois grupos: os que se relacionam
à dimensão espacial e os que se relacionam à dimensão
temporal. Vamos conhecer?
Dimensão espacial
Os objetivos que se voltam para a dimensão espacial procuram
apontar para dois movimentos: circunscrição (é preciso aterse a um determinado espaço) e mobilidade (relações entre os
níveis de organização social).
Trocando em miúdos, cada indivíduo precisa cuidar de sua vida
financeira de modo adequado para que suas obrigações não
atinjam outras pessoas. Por outro lado, este mesmo indivíduo
pode reunir esforços em projetos que beneficiem a comunidade,
bem como governos de diversos países podem se unir em busca
de metas comuns (mobilidade).

Vale ressaltar que a Educação Financeira é pauta no
Brasil antes mesmo da BNCC. Em 2010 foi instituída a
ENEF (Estratégia Nacional de Educação Financeira), com
o objetivo de promover ações sobre o tema no Brasil.

Mas como a Educação Financeira pode ajudar nesse aspecto?

1

Formando para a cidadania

Ser cidadão é ter o direito de usufruir das várias
possibilidades que a vida oferece (liberdade, igualdade,
propriedade, participação política, educação,
saúde, moradia e trabalho, dentre outras). É ainda ser
responsavelmente ativo na sociedade, protagonizando
a construção da democracia. Ou seja, o exercício da
cidadania é ingrediente indispensável na construção de
uma sociedade democrática e justa.

2

Ensinando a consumir e poupar
de modo ético, consciente e responsável

O consumo em níveis adequados é imprescindível para o
bom funcionamento da economia, a questão é torná-lo
uma prática ética, consciente e responsável, equilibrada
com a poupança. Deve-se também levar sempre em conta
os impactos sociais e ambientais de cada escolha.

3

Oferecendo conceitos e ferramentas para a tomada de
decisão autônoma baseada em mudança de atitude

A compreensão da linguagem do mundo financeiro
possibilita ao indivíduo obter as informações
necessárias para que tome suas decisões de forma
autônoma (embora nem toda decisão, já se sabe,
seja tomada a partir de informações). Isso inclui
o aprendizado da leitura crítica de mensagens
publicitárias a respeito de produtos de consumo.

Saiba mais
no curso
disponibilizado
pelo MEC e
no site ENEF

4

Formando multiplicadores

O público beneficiário da Educação Financeira não se
restringe ao público escolar, mas, por meio dele, atinge-se
um número muito maior de pessoas, ampliando a
disseminação de conhecimentos. Dessa forma, promove-se
o trânsito de informações.

Dimensão temporal
O objetivo da dimensão temporal é mostrar que o presente
contém situações que são o resultado de decisões tomadas
no passado. Do mesmo modo, no futuro serão vistas as
consequências das ações presentes.

5

Ensinando a planejar a curto, médio e longo prazos

A Educação Financeira tem a intenção de conectar os
distintos tempos, conferindo às ações do presente uma
responsabilidade pelas consequências do futuro. Assim,
para se alcançar determinada situação, é necessário um
planejamento que contemple distintas etapas de execução,
envolvendo priorizações e renúncias.

6

Desenvolvendo a cultura da prevenção

Ninguém está isento de enfrentar situações adversas e
inesperadas que, por vezes, exigem o dispêndio de uma
quantidade de dinheiro não prevista no orçamento. Para
garantir tranquilidade diante de tais situações é preciso
conhecer o leque de opções disponíveis, tais como evitar
desperdícios, guardar dinheiro, fazer seguros ou investimentos
ou dispor de planos de previdência (pública ou privada).
À primeira vista, os objetivos apresentados podem parecer
distantes do cotidiano das crianças e dos adolescentes. Mas,
vale ressaltar que o foco da Educação Financeira na escola
é oferecer conhecimentos sociais, àqueles que promovem
familiaridade com determinadas palavras ou termos. Por
exemplo, uma criança desde pequena consegue relacionar
salário a dinheiro, mesmo não tendo acesso à sua composição.

Exploração da obra
1 - Consumo
Na página 4, Cauã conta em seu diário:

Tudo o que a gente gasta é consumo: comidas, roupas
e brinquedos que compramos, ou água e energia que usamos
pra viver. Isso não foi novidade, né?!
O que eu não sabia é que o consumo também pode ser coisas que
duram bastante tempo: como carros, móveis, microondas e tal. E
também aquilo que alguém faz por nós, mas não levamos para casa,
que é chamado de
serviço: como o ônibus, o médico,
o dentista ou a escola. Então
tudo é consumo!
Que tal abrimos um batepapo com o aluno o que é ser
consumidor. Pode-se levar à sala
de aula perguntas como:
Será que uma criança, mesmo sem
trabalhar e ter salário fixo, é um
consumidor?
Se sim, de que forma ela se torna
consumidor? Vale enumerar (água,
luz, aluguel, comida etc)
O que é essencial, que o estudante
acredita que não conseguiria viver
sem consumir em sua casa?
Quem é que paga a conta do seu
consumo?

É possível ainda desenhar um
mapa de consumo ao longo de
uma rotina de 24h. A ideia é que
o estudante observe e pense
criticamente no tema e observe
o seu próprio comportamento
como consumidor.

2 - Produção e consumo
Na página 6, Cauã quer um boné novo:

Na saída da escola tinha uma barraquinha vendendo bonés e
fiquei LOUCO! Tinha um boné verde irado!!! Eu pedi pra
minha mãe e ela mandou eu escrever no caderninho! A mamãe
tentou explicar que eu já tenho outros bonés.
Aqui, o educador tem a oportunidade de falar sobre a trajetória
dos produtos até chegar ao consumidor e, posteriormente, seu
descarte. A ideia é que o estudante conheça e pense a respeito
de como a sociedade se organiza para produzir, transportar e
descartar produtos e qual o custo financeiro desse processo.
Sugerimos uma atividade em grupo. Cada grupo pode, por exemplo,
escolher um produto e investigar a cadeia dele da matéria-prima a
chegada ao consumidor. Posteriormente, é possível realizar um batepapo sobre a responsabilidade de cada um frente a uma compra.

Logo na sequência, na página 7, Cauã escreve:

Na hora que falamos sobre ser consumista, a vovó
falou do Marcelinho, meu irmão mais velho. Papai diz
que ele não pensa muito antes de gastar, que é um
“cabeça de vento”.
É a oportunidade de falarmos aqui com as crianças sobre
organização, estimulando o aluno a entender como outras
pessoas organizam suas vidas financeiras.
Vale trazer conteúdos como:
- História do dinheiro e seu uso
- Desejos x necessidades
- Orçamento
- Planejamento
Sugerimos ainda exercícios específicos. Exemplo: se tenho R$ 20
para comprar um lanche, preciso guardar R$ 10, em um menu (com
vários valores e opções), quais lanches posso comprar?

3 - Consumo
Nas páginas 9 e 10, Cauã comenta sobre o “caderninho dos
desejos”, que sua mãe mantém ao lado da televisão:

Quando pedimos alguma coisa, ela manda
a gente escrever a data no caderno.
Então a gente espera duas semanas pra
conversar de novo sobre isso. No final,
tem várias coisas que perdem a graça
em duas semanas.
Sabe por que o caderninho de desejos fica do lado da TV?
Porque muitas vezes a gente pede coisas enquanto assistimos
aos nossos programas. A PRÔ Daniela disse que as propagandas
podem ser perigosas, porque às vezes fazem a gente querer
gastar sem necessidade.
Vamos propor aos alunos um divertido trabalho de criação?
ANÚNCIO: Peça para eles pensarem em um produto bem “maluco”
e criarem um anúncio de revista. Vale fazer em cartolina, sulfite... Por
meio de recorte de revista, desenhos... Aquilo que for melhor para a
sua turma.
Vale ainda responder perguntas:
- Para que serve o produto?
- Quem compraria?
- Quanto ele poderia custar?
- Como seria a cadeia de produção dele?
- Como seria o descarte dele?
Na sequência, vale buscar em anúncios reais produtos divertidos
mas que, na verdade, ninguém precisa ter em casa como item de
necessidade básica.
TEATRO: Divide-se a turma: uma equipe vai “vender” o produto “maluco”
e a outra vai oferecer argumentos para que não ocorra a “compra”
dele. Por exemplo:
- equipe 1 “que tal essas meias à prova d’água para os dias que você
tomar chuva?”
- equipe 2: “não preciso dessas meias. Se eu tomar chuva já estarei
todo molhado!”. Depois inverte-se as equipes na brincadeira.

4 - Consumo e organização
Nas páginas 13, Cauã comenta sobre possibilidade de parcelar
compras quando não se tem o dinheiro na íntegra:

(...) quando queremos comprar algo e não temos todo o valor,
podemos dividir pra pagar em vários meses. Como a minha
bicicleta ou o meu tênis novo, que a mamãe disse que ainda
está pagando em prestações.
Negociação, orçamento e planejamento são alguns dos
temas que podem ser abordados a partir deste trecho. É uma
oportunidade do estudante planejar um evento.
Por exemplo, se eu ganho X reais e quero comprar um produto de Y
reais, como posso comprá-lo? As opções são muitas: guardar dinheiro
até conseguir, pagar aos poucos (parcelado)... É possível ajudar o
aluno a entender como pagar e as consequências de cada escolha
para então tomar a decisão de compra.

5 - Organização

Entre as páginas 18 e 21, Cauã descobre que a família de
Matheus defende o minimalismo (sinônimo aqui de menos
bens materiais, produtos duráveis, apenas o essencial).
Que tal pedir para o aluno fazer um inventário com dez itens que
ele tem em casa e não usa mais? Vale trazer aqui conceitos de
sustentabilidade, com reuso e reciclagem.
Atividades como oficinas de customização são bem-vindas. Bem
como, com apoio dos pais, criação de bazares, campanhas de
doação e escambo.
Pode-se ainda realizar discussão sobre as informações fornecidas

pelo Cauã: apresentação de vídeos sobre o assunto; lista de ações
possíveis para uma vida mais minimalista; e apresentação do
conceito e seus benefícios dos alunos para suas famílias.

6 - Organização

A gente pesquisa os preços do outro mercado antes de fazer
compra, pra saber onde está mais barato. E quando vamos
pegar os produtos, olhamos também os valores, claro!
Chegou a hora da atividade mais esperada: pesquisa de preço
no mercado!
Nossa sugestão: pega-se uma receita de bolo e pede para os alunos
com a ajuda dos pais irem ao mercado pesquisar os preços para
saber qual o preço final. Depois comparamos, quem chegou em um
valor mais em conta.
Na sequência, podemos buscar entre as pesquisas dos alunos, quais
os produtos mais baratos e quais os mais caros, para entendermos
por quão mais baixo poderia ser o valor da receita e quão alto ela
poderia custar.
Vale ainda fazer comparações entre os preços, identificar
embalagens que possuem personagens famosos, ver prazos de
validade e até comprar algo!

7 - Planejamento

A mãe do Matheus falou que esse negócio de
consumir um monte de coisas não é só um
problema pro nosso bolso, é um problema pro
planeta! Não temos mais onde colocar lixo!
Quanto de recursos naturais se usa na
produção do lápis de cor? E do tênis? E quando
o produto não tem mais utilidade, para onde
ele vai? Onde é feito seu descarte? Vale a pena
pagar mais caro por algo que vai durar mais
tempo?
Aqui, é possível sugerir um trabalho sobre descarte,
as soluções que são encontradas hoje para a
montanha de lixo que temos no planeta e o que nós
podemos fazer em casa para economizar e ajudar
na preservação do meio ambiente. Coloque o
estudante para pensar!

8 - Reconhecimento da obra
Interpretação textual:
Vamos conversar com a turma:
Por que Cauã ficou tão bravo com sua mãe depois de pedir o boné?
Você acha que a mãe dele tinha razão?
Por que será que o pai do Marcelinho o chama de “cabeça-devento”? Você já ouviu essa expressão?
Explique como funciona o
“caderninho dos desejos” na
casa do Cauã.
Por que o caderninho dos
desejos fica ao lado da TV?
Por que Cauã queria comprar
meia à prava d’água? Ele
chegou a comprá-las?
O que Cauã descobriu sobre
as propagandas na aula da
professora Daniela?
Ao sentar com os pais
para verificar os custos de
consumo da família Cauã
ficou chocado. Por quê?
Por que Cauã disse que ficou
famoso?
Como foi a noite da pizza na
casa do Cauã no dia em que
ele ficou famoso?
Como funciona o dia de
compras de supermercado
na família do Cauã? E como
funciona na sua casa?
O que Cauã aprontou no dia
da Mentira?
Das dicas que o Cauã e seu grupo apresentaram ao final do livro,
quais você já costuma seguir?

9 - Caderninho dos desejos
Responda: Você acha legal ter um desses na sua casa? Por quê?

10 - Sugestões de produção textual
PROPOSTA 1
Escreva uma mensagem de texto do Cauã pro Nicolas contando
sobre a decisão da sua mãe sobre o boné.
PROPOSTA 2
Agora você virou jornalista! Escreva a notícia sobre o concurso
de Educação Financeira que saiu no jornal.
PROPOSTA 3
Você sabe a diferença entre notícia e reportagem? Como seria
a notícia sobre o concurso e o grupo do Cauã? E como seria a
reportagem sobre o tema?
11 - Atividade com a família

Que tal fazer um levantamento de custos da sua família, assim
como fez o Cauã? Depois podemos socializar em grupos!

Conclusão
Essas são algumas opções de uso do livro. Sabemos
que, como todo educador, você poderá explorar várias
outras possibilidades de conteúdo. Fique à vontade.
Para compartilhar suas experiências conosco,
publique seu trabalho nas redes sociais e marque
@colecaocontai e @professoresmagicos (Instagram
da educadora Stefânia Andrade).
Para envio de dúvidas e sugestões, mande sua
mensagem na sessão “contato” do site.

Acesse e conheça:
colecaocontai.com.br

@colecaocontai

*Material pedagógico produzido sob
supervisão da pedagoga Stefânia Andrade
Para este material, usamos informações do MEC (Ministério da
Educação), ENEF (Estratégia Nacional de Educação Financeira),
Agência Brasil; e BNCC (Base Nacional Comum Curricular)

Realização

Execução

Este documento ou qualquer parte dele não pode ser reproduzido, duplicado,
copiado ou transferido sem o consentimento expresso por escrito da DMCard
e 2112Lab. Proibida a venda, revenda ou exploração para fins comerciais.

