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RESUMO

O objetivo do projeto é passar para as crianças  a  importância  de  mudanças  de  costumes,  hábitos  e  comportamentos  de educação financeira. Sabemos que as pessoas

precisam de dinheiro para se sustentar, é preciso  sair  de  uma  geração  endividada, inadimplente,  para  passar  para  uma  geração capaz de ser agentes  transformadores de

nosso  país  sendo  essas  crianças  educadas  e sustentáveis financeiramente. Educação  financeira  nas  escolas  é  uma  tendência  mundial,  em  2008  o  Brasil descobriu

que o analfabetismo financeiro imperava em nosso  país  e em outros países, daí surgiu a necessidade de formar pessoas para educação financeira. Conforme Domingos (2013),

o Brasil  é um país extremamente endividado  com exceção apenas de  Goiânia  e São Paulo dos demais estados estão todos acima 50% de endividamento. Após e

endividamento vem a  inadimplência  e somente a  educação financeira pode resolver isto. O projeto é desenvolvido na cidade de Conceição do Rio Verde e acontece todos as

sextas feiras, onde alunos do ensino fundamental passam a ter conhecimento desde a história do dinheiro, escambo, desejos, necessidades até a forma de economizar tendo

objetivos a serem alcançados. O projeto trabalha também com os pais dos alunos que mensalmente vão até a escola participar de uma palestra que tem como objetivo mostrar o

que os filhos estão aprendendo sobre educação financeira e como eles podem ajudar na execução do projeto. Junto ao projeto está sendo desenvolvido uma cartilha educativa,

com a participação das crianças participantes e gincanas voltadas a troca (escambo) e compra ao supermercado.
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