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“O investimento em
conhecimento paga
o melhor rendimento.”
Benjamin Franklin

Carta ao professor
Este e-book é direcionado a educadores atuantes no Ensino
Fundamental. Esperamos, professor(a), que este material sirva
como apoio a sua prática pedagógica.
O primeiro passo para iniciarmos a nossa conversa é a leitura
do livro 1, “Di.Ca - Diário do Cauã - O Concurso”, disponível
gratuitamente no site www.colecaocontai.com.br. Neste
e-book, você poderá encontrar conteúdos diversificados sobre
Educação Financeira, com uma linguagem simplificada que se
conecta a sua realidade.
Embarque conosco nessa jornada de formação. Vamos juntos
potencializar os sonhos de nossas crianças na construção de
futuros possíveis e mais justos.
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,
respresentando 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, instituição
financeira 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 pedagoga Stefânia
Andrade e ilustrados por Ana Baccaro.

Desde dezembro de 2019, a Educação FInanceira é
um direito de todos os brasileiros, previsto na 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.

“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).

*Gráfico inspirado no
material produzido
pela ENEF

E, uma vez que ela tenha aprendido, se tornará uma
multiplicadora do conhecimento, principalmente junto a sua
família e pessoas próximas.
Podemos ajudar a criança a:
- Debater direitos e deveres
- Participar de decisões
financeiras social e
ambientalmente responsáveis;
- Distinguir desejos e
necessidades de consumo;
- Ler criticamente textos
publicitários;

- Planejar-se financeiramente
(com ajuda de seu
responsável) de acordo com
seu projeto de vida imediato
e futuro;
- Atuar como multiplicador,
levando conhecimento a
outras pessoas (adultos e
crianças).

EM SALA DE AULA

Di.Ca - Diário do Cauã
‘O Concurso’
Sinopse
Não é fácil ser criança. Cauã que o diga! Com 12 anos de idade,
ele, que adora jogos eletrônicos e séries, mal pode se divertir. É
que seu celular do tempo ‘dos dinossauros’ não ajuda.
Para sua sorte, a PRÔ Daniela anunciou: sua escola vai
participar de um concurso na sua cidade e o melhor trabalho
sobre Educação Financeira levará o tão sonhado prêmio: um
celular de última geração!
Em seu diário DI.CA, Cauã contará todos os detalhes da missão.
Tudo o que ele quer é ganhar o concurso… Para isso, ele contará
com a ajuda dos amigos de escola Sophia e Matheus e de
sua família. Mas antes ele precisa descobrir: afinal, o que é
Educação Financeira?

Temas deste
primeiro livro
“O Concurso” apresenta o enredo a ser
desenvolvido ao longo da coleção. Ele
traz como tema um questionamento: o
que é Educação Financeira?
Tratamos ainda sobre:
- Desejo (Cauã quer um celular);
- Consumo (quais as prioridades
da família, o que se pode ou não
comprar);
- Empreendedorismo (os bolos
de pote da tia Tay);
- Recursos naturais e artificiais
(água, luz e gás).

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.

Conteúdos formais
A Educação Financeira foi dividida em quatro eixos temáticos.
Vamos conhecê-los?

Produção e consumo
Investiga e discute a trajetória dos produtos
até chegar ao consumidor e, posteriormente,
seu descarte. A ideia é que o estudante
conheça e pense criticamente a respeito de
como a sociedade se organiza para produzir,
transportar e descartar produtos naturais e
industrializados e qual o custo financeiro e
socioambiental desse processo.
*Este eixo conecta Educação Financeira à Ambiental. Entre os conteúdos possíveis
estão: composição de preço; consumo ambientalmente responsável; estimativa,
câmbio, impostos, produtos e serviços; negociação; o ter público e o ter privado; para
onde vão os produtos consumidos / descarte; publicidade; querer e precisar; receitas
e despesas; reconhecimento do dinheiro.

Organização
Esse eixo estimula a organização de aspectos
complexos da vida pessoal dos alunos e o
leva a conhecer como outras pessoas se
organizam. Assim, eles conhecerão como a
sociedade organiza a sua vida financeira,
incluindo escambo, o papel das instituições
financeiras e dos órgãos reguladores de
mercado.
*Conteúdos possíveis: como as sociedades se organizam hoje e como se organizaram
no passado. Podemos discutir em sala sobre comércio; processo de produção,
escambo, trocas; história do dinheiro; consumo; desejos x necessidades; desperdício
versus bem-estar; doação solidária; orçamento; processos cíclicos.

Cuidados
Desperta as crianças para a necessidade de
cuidar daquilo que é partilhado por todos.
Inclui responsabilidade pessoal e social pelos
espaços e bens comuns.

*Conteúdos: ciclos da vida (padrões da natureza, padrões comportamentais),
consumo, estimativas, impostos e taxas, orçamento, posse, poupança, preservação,
previdência, prevenção, propriedade (pública e privada), seguro, trabalho e renda,
uso e manuseio do dinheiro, valor.

Planejamento
Oferece a oportunidade dos estudantes
planejarem e executarem um evento, das
primeiras ideias a sua realização.

Conteúdos possíveis: dinheiro; doação solidária; estimativa; escolhas; negociação;
orçamento; planejamento; sustentabilidade; utilidade; valor.

Saiba mais
no curso
disponibilizado
pelo MEC e
no site ENEF

Exploração da obra
1 - Consumo, descarte e cuidados
Na página 6, Cauã conta em seu diário:

Eu gosto de jogar bola e andar de skate com meus amigos,
também gosto de séries e jogos on-line. O problema é que
o celular que uso era da minha mãe no século passado e sempre
tá bugado! Eu vivo pedindo um celular pros meus pais,
mas eles dizem que não é prioridade.
Que tal abrimos um bate-papo com o aluno sobre recursos
financeiros? É possível levar para a sala de aula, perguntas
como:
- Para que serve o dinheiro?
- Para que usamos?
- Será que ele sempre existiu?
- Como era o mundo sem dinheiro?
- Moedas, notas e cartões possuem o mesmo valor?
- Como você tem administrado seu dinheiro?
- Como sua família organiza o dinheiro da casa?
- O que é prioridade para você?
- O que é prioridade dentro da sua casa?
- Se você tivesse dinheiro suficiente para comprar algo
que quisesse muito, o que compraria?
- Isso que você deseja comprar é um item de necessidade
ou de desejo?
- Vale a pena trocar algo que você tem, ainda em
funcionamento, por outro mais novo? Por que?
- O que fazer com aquilo que você não quer mais?

2 - Planejamento
Nesta mesma página, Cauã escreve:

Mas agora isso vai mudar: eu mesmo vou conseguir ganhar meu
celular, e de última geração!
Aqui, o educador tem a oportunidade de falar sobre planejamento,
com bate-papo que revele como conquistar aquilo que deseja de
forma correta e planejada.

Sugerimos uma atividade coletiva. Coloca-se, por exemplo, uma meta
(conquistar um celular) e cada grupo precisará pensar em maneiras
de conquistá-la.

3 - Produção e consumo
Na página 12, Cauã comenta sobre uma prática familiar:

(...) quando eu vou com ela fazer compras, sempre pede pra eu
comparar preços e olhar na banca de promoções. Ah! E temos
uma regra no supermercado: minha irmã e eu podemos escolher
duas guloseimas por mês que nós dividiremos em casa. Não posso
pegar chocolate, refrigerante, danone, bolacha recheada e
salgadinho na mesma compra. Mamãe diz que isso nos ensina
a fazer escolhas e entender que não podemos ter tudo que
queremos.
Outra vez temos neste trecho
a oportunidade de trabalhar
vários temas: composição de
preços, comparação, consumo
consciente, escolhas.
Peça aos seus alunos para
criarem uma lista de compra de
supermercado e sugira para que
ele pesquise o preço de cada item.
Posteriormente, defina você um
valor da compra. E peça para que
ele priorize o que é necessário e
refaça a lista.

4 - Organização
Na página 16, Cauã enumera
várias possibilidades de
abordagem sobre Educação
Financeira que seu grupo pode
levar para o projeto final do
concurso. Veja:

Temas para incluir no projeto:
consumo consciente - como comprar menos?
biodiversidade e preservação
lixo - onde vai parar tudo isso?
reciclagem e os 3R
dinheiro - guardar / poupar / gastar
empreendedorismo = negócio para ganhar dinheiro
mesada e semanada - preciso aumentar a minha!
Vamos propor aos alunos um trabalho de Educação Financeira?
Proponha um desafio: o que é educação financeira e como ela está
presente na nossa vida? Vale fazer em cartolina, em papel almaço, em
formato de desenho... Aquilo que for melhor para a sua turma.
Vale ainda responder perguntas propostas pelo trabalho entregue
pela turminha:
- Se queremos viver até 100 anos, como vamos ter dinheiro no futuro?
- Como guardar dinheiro para comprar o que queremos?
- Para que serve o cofrinho? E a mesada?
- Como criar um negócio para ganhar dinheiro?
- Como ajudar quem não tem quase nada?
- Como garantir que vamos ter água, energia e outros recursos no
futuro?

5 - Reconhecimento da obra
Exploração da capa:

- Quem é o Cauã?
- O que será que significa Di.ca?
- Por que será que existem linhas de caderno na capa do livro?
- Quem escreveu o livro? Quem ilustrou?
- Por que está escrito na capa “não leia”?

Ficha catalográfica

- Você sabe o que significa essa segunda página, em vermelho? É a
ficha catalográfica, obrigatória em todas as obras. Vamos procurar
essa mesma página em outros livros?

Exploração da 1ª ilustração

- Quem são esses personagens?
- Onde eles estão?
- O que está acontecendo?
- Que horas são?

Exploração da 2ª ilustração
- Quem é?
- Onde está?
- O que está fazendo?

Diário

- O gênero textual diário tem
características próprias. Você
sabe quais são elas? Vamos
pesquisar?
- Existem diários que ficaram
famosos como o “Diário de Anne
Frank” (1947) ou o “Diário de um
Banana” (2007). A diferença é
que o primeiro é verídico e o
segundo é ficção. Você já leu
algum deles? O que achou?
- Que tipo de narrador é
utilizado no gênero diário:
personagem ou observador?
- Podemos dizer que num diário temos fatos e opiniões? Por quê?
- Um diário pode virar uma crônica? E pode virar uma biografia?

6 - Interpretação textual
Depois da leitura dos livros, podemos levar algumas questões às
crianças:

- Por que o pai de Cauã decidiu lhe dar um caderno para fazer um
diário?
- Qual é a idade do Cauã? O que ele gosta de fazer?
- Qual é o problema que nosso protagonista apresenta logo no começo do livro?
- Como ele espera resolver esse problema?
- Descreva a família do Cauã.
- Marcelinho é chamado de meio-irmão do Cauã porque eles têm o
mesmo pai, mas mães diferentes. Você conhece alguém que também
tem meio-irmão?
- Por que o pai do Cauã vive brigando com o Marcelinho?
- Qual é a regra que Rafaela estabelece aos filhos sobre guloseimas
na compra do supermercado?
- Como Cauã escolheu seus parceiros do grupo de trabalho? Por que
ele não escolheu o melhor amigo?
- Por que Cauã ficou tão bravo com Sofia?
- Antes da apresentação da 1ª fase do Projeto Cauã ficou bem ansioso. Como ele se preparou para o grande dia?
- Como o grupo do Cauã se saiu na apresentação do trabalho?
- A última página apresenta uma ilustração com a palavra “continua…”
O que será que isso significa?
- O que você espera dos próximos livros?

7 - Opinião e produção textual
Propomos ainda um bate-papo para a execução posterior de
atividades:
- O que você achou do livro?
- Você gostou do estilo diário do livro?
- Você gostou do Cauã?
- Será que o tema Educação Financeira é importante? Por quê?

PROPOSTA 1
Agora você será o Cauã! Escreva um bilhete para o Matheus e
outro para Sofia convidando cada um deles para fazer parte do
seu grupo de trabalho.
PROPOSTA 2
Escreva uma carta do Cauã para a tia Tay contando sobre o
concurso de Educação Financeira. Depois peça para um colega
responder a carta como se fosse a tia do Cauã!
PROPOSTA 3
Que tal produzir um Diário? Separe um caderno e comece hoje
mesmo a registrar seus dias e seus sentimentos!

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).
conheça:

Acesse e
colecaocontai.com.br

@colecaocontai

Para envio de dúvidas e sugestões, mande sua
mensagem na sessão “contato” do site.

*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.

