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RESUMO 

Introdução: A educação financeira contribui para formar um cidadão que consuma com 

consciência e ética, sem desperdícios e excessos, preservando e melhorando a relação do 

homem com a natureza. Objetivo: O objetivo dessa pesquisa foi apresentar sugestões de 

projetos de aula dentro da temática da educação financeira para crianças, criando novos hábitos 

de consumo, poupança e empreendedorismo. Metodologias: As metodologias utilizadas foram 

a pesquisa bibliográfica e a pedagogia de projetos. Resultados e discussão: Cabe a educação 

financeira infantil e de adolescentes buscar equilíbrio, mudanças de atitudes, consciência, 

gerando um bem sócio econômico, abrindo novas portas para o indivíduo ingressar na 

sociedade, melhorando o gerenciamento das finanças pessoais e promovendo um pensamento 

empreendedor que permita ao aluno atingir seus objetivos de vida. Partindo desses objetivos da 

educação financeira montamos duas sugestões de projetos para serem aplicados nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. No projeto 1 (Sonhar, planejar e alcançar: poupando para o dia 

das mães), propomos o ensinar aos alunos os conceitos de poupar com objetivo, trabalhando o 

raciocínio matemático e despertando a consciência sobre a necessidade de reutilizar materiais. 

No projeto 2 (Água nosso maior bem) buscamos conscientizar os alunos sobre a importância 

do uso correto da água seja na escola, em casa e no convívio social. Ao se tornar consciente o 

aluno estará preservando a água e economizando no orçamento doméstico. Conclusão: Cabe a 

educação financeira infantil e de adolescentes buscar equilíbrio, mudanças de atitudes, 

consciência, gerando um bem sócio econômico, abrindo novas portas para o indivíduo ingressar 
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na sociedade, melhorando o gerenciamento das finanças pessoais e promovendo um 

pensamento empreendedor que permita ao aluno atingir seus objetivos de vida. Concluímos que 

a educação financeira deveria ser utilizada dentro das escolas conscientizando as crianças e os 

adolescentes da importância de se economizar buscando equilíbrio e empreendedorismo para 

sua viva pessoal e profissional. A educação financeira é um dos pilares para formar cidadãos 

responsáveis e conscientes para viver na sociedade contemporânea, preservando a natureza por 

meio da redução, reutilização e reciclagem de materiais. Juntos escola e família podem formar 

pessoas bem sucedidas, que se destaquem na vida pessoal e profissional por meio do 

planejamento de suas metas e de formas conscientes e sustentáveis de consumo e poupança.  
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