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RESUMO

A educação faz parte de nossas vidas desde o nascimento, mesmo não sabendo, entendendo, falando, ainda quando bebês estamos envolvidos na vida financeira, portanto,

entender sobre educação financeira enquanto crianças é essencial para o crescimento financeiro equilibrado.

O objetivo do projeto é levar o conhecimento sobre educação financeira para crianças, a fim de ensinar a manter o equilíbrio financeiro, neste sentido, o projeto busca apresentar

meios de como eliminar o desperdício, ter objetivos na vida, valorizar o material de uso pessoal, identificar o que é desejo e o que é necessidade. Assim, durante o projeto

praticamos todas as sextas-feiras, visitas nas escolas da rede estadual local, passando aos alunos do 4o ano do ensino fundamental o que é educação financeira. A fim de fazer

a interação dos alunos, oferecemos atividades, debates, apresentação de filmes, histórias, gincanas, mostrando na prática como aplicar em casa, na escola, no dia a dia, a

educação financeira.Para  D’Aquino  (2012),“educação  financeira  é  a  capacidade,  possibilidade  de ensinar a criança que ela  seja  capaz  de  aprender  a  ganhar  dinheiro, 

ou  seja,  que  ela  seja  capaz  de resolver problemas, ganhar dinheiro é resolver problemas. Quanto maior a capacidade de resolução de problemas de alguém, maior o dinheiro

que ela possível a  ganhar.  Ensinar  a  criança  a  ser  capaz  de  poupar:  Poupar  é  a  capacidade  de planejar no tempo a realização de um desejo, se há um beneficio nesse

adiamento. Ensinar a gastar dinheiro: Gastar  dinheiro  é  fazer  escolhas.  Então,  a  educação financeira  precisa fazer  bom  uso do estimulo  que  as  crianças  se  apercebam 

das escolhas  dessa  fase, das consequências dessa escolha.  A  educação financeira inclui dar as crianças condições de perceberem que elas são capazes de se doar em

tempo e talento. Mas tudo isso tem que ser abrigado sob sob a convicção de que todo ganho e todo uso do dinheiro deve ser regido pela mais estrita ética
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