Educação Financeira para Crianças

OBJETIVO
Ensinar as crianças sobre os princípios básicos de
educação financeira e como lidar com o dinheiro.

REGRAS

ETAPA 1: CONQUISTA
Monte um circuito com quatro tarefas que
representem “o trabalho”. As crianças devem realizar
tarefas para as quais elas dediquem tempo e
esforço. Cada tarefa corresponde a uma quantia de
Monreais (moeda fictícia).

REGRAS

ETAPA 2: A ESCOLHA DO
PORQUINHO

São quatro porquinhos: Sra. Agora, Sr. Desejo, Sr. Futuro e Sr.
Bonzinho. A Sra. Agora cuida das pequenas coisas do hoje,
tudo o que a criança quer a curto prazo. Um lanche na
escola, um picolé, pequenos gastos do dia a dia. O Sr.
Desejo é responsável pelos objetivos de médio prazo como
um brinquedo que seu filho quer muito mas vai ter que juntar
dinheiro para comprar. Já o Sr. Futuro é o mais previdente
de todos. Ele serve para ensinar a criança sobre objetivos de
longo prazo e investimento, como guardar dinheiro para
uma viagem em uma previdência privada, por exemplo. E,
por último, o Sr. Bonzinho administra o dinheiro da doação
para aqueles que não tem muita coisa.

REGRAS
RODADA 1

A rodada começa no circuito de tarefas. As crianças devem
fazer as tarefas no menor tempo possível. Cada tarefa vale
uma determinada quantia de monreais. No final do circuito
elas terão que decidir para qual porquinho irá o dinheiro
que elas ganharam.
A criança deve ser estimulada a escolher a divisão do
dinheiro levando em consideração os objetivos de cada
porquinho. Lembrando que o porquinho Sr. Futuro se refere
também a um investimento e deve prever o rendimento
dele para que fique tangível para a criança.

REGRAS
RODADA 2

A cada rodada elas devem passar pelo circuito da
conquista novamente e voltam para os porquinhos para
descobrir como o dinheiro se comportou durante o tempo
estipulado. Na segunda rodada, a Sra. Agora tem metade
do dinheiro colocado na primeira rodada. O Sr. Desejo tem
a mesma quantia e o Sr. Futuro tem a quantia multiplicada
pelo rendimento de 7%. Importante, o Sr. Bonzinho deve ser
obrigatório e ter uma foto de uma criança carente
recebendo os brinquedos.

REGRAS
RODADA 3

Ao final da terceira rodada as crianças vão descobrir que
vale mais a pena investir o dinheiro no Sr. Futuro e esperar
ele render para conseguirem algo mais valioso com o
tempo. Mas lembre-se: elas devem colocar uma quantia em
cada porquinho mesmo que a divisão não seja igual e 5%
deve ir obrigatoriamente para o Sr. Bonzinho.

REGRAS

Circuito de tarefas
Tarefa 01
4 Monreais

Tarefa 04
8 Monreais

Tarefa 02
5 Monreais

Tarefa 03
3 Monreais

Sugestão de tarefas:
- Regar plantas;
- Lavar o carro...

REGRAS

Os quatro porquinhos
Sra. Agora

Sr. Desejo

Coloque dinheiro nela se você quer
comprar algo agora.

Coloque dinheiro nele se você quer
comprar algo mas não tem tudo agora.

Ex: Lanche, picolé, biscoito, figurinha.

Ex: Boneco, bicicleta, carrinho, boneca.

Sr. Futuro

Sr. Bonzinho

Coloque dinheiro nele se você quer
algo que custa muuuuiito caro.

Não deixe esse porquinho triste. Coloque
sempre um dinheiro aqui.

Ex: Viagem para a Disney, um carrro
de verdade, uma casa.

Ele vai presentear outras crianças que não
têm brinquedos

