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RESUMO 

 

O desenvolvimento de uma sociedade depende da educação e nesse processo tem-se percebido a 

importância da inserção da Educação Financeira no contexto escolar, a fim de auxiliar os cidadãos a 

controlarem e gerirem suas finanças. Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo apresentar 

uma proposta de sequência didática sobre Educação Financeira para estudantes dos anos finais do Ensino 

Fundamental. Nesse contexto, buscou-se responder à questão norteadora: “Quais as possíveis 

contribuições da utilização de uma sequência didática para o Ensino de Educação Financeira nos anos 

finais do Ensino Fundamental? ” O desenvolvimento do presente estudo pautou-se na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Brasileira (LDBEM – 9394/96), Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

Banco Central do Brasil (BACEN), Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), dentre outros. 

Na construção da proposta da sequência didática utilizou-se Zabala (1998) como referencial teórico.  

Considerou-se que a utilização da sequência didática como metodologia de ensino e de aprendizagem 

visa auxiliar o trabalho do professor por meio de aplicações concretas do cotidiano em sala de aula, 

como estímulo para os discentes apreciarem o aprendizado de Matemática, neste caso, especificamente 

sobre Educação Financeira. Nessa perspectiva, os professores poderão utilizar metodologias como essa 

em sala de aula para auxiliar os alunos no processo de ensino e de aprendizagem. Portanto, espera-se 

com essa pesquisa, que a utilização de sequências didáticas para abordagem da Educação Financeira 

possibilite ao aluno estabelecer relações entre os conhecimentos aprendidos na sala de aula e o mundo 

que o cerca, desenvolvendo assim as suas habilidades de leitura de mundo, tomada de decisão, gestão 

financeira pessoal e familiar, entre outras.   

Palavras-chave: Ensino e aprendizagem de Matemática; Ensino Fundamental; Sequência Didática; 

Educação Financeira; Professores e alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The development of a society depends on education and in this process, the importance of inserting Financial 

Education in the school context has been perceived, in order to help citizens control and manage their 

finances. Therefore, this work aimed to present a proposal for a didactic sequence on Financial 

Education for students in the final years of Elementary School. In this context, we sought to answer the 

leading question: “What are the possible contributions of using a didactic sequence for the Teaching of 

Financial Education in the final years of Elementary School? ” The development of this study was based 

on the Law of Guidelines and Bases of Brazilian Education (LDBEM – 9394/96), Common National 

Curriculum Base (BNCC), Central Bank of Brazil (BACEN), National Strategy for Financial Education 

(ENEF), among others. In the construction of the proposed didactic sequence, Zabala (1998) was used 

as a theoretical framework. It was considered that the use of the didactic sequence as a teaching and 

learning methodology aims to help the teacher's work through tangible applications in the classroom 

routine, as a stimulus for students to enjoy learning Mathematics, in this case, specifically about 

Financial Education. From this perspective, teachers can use methodologies like this in the classroom to 

help students in the teaching and learning process. Therefore, it is expected that with this research, the 

application of didactic sequences to approach Financial Education, will enable the student to establish 

relationships between the knowledge learned in the classroom and the world around them, thus 

developing their world reading skills, decision-making, personal and family financial management, 

among others. 

 

Keywords: Teaching and learning Mathematics; Elementary School; Didactic sequence; Financial 

Education; Teaching and learning methodology; Teachers and students. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

      Na sociedade contemporânea, vários fatores influenciam a área financeira, 

dentre eles, propagandas que estimulam a antecipação dos sonhos aliadas ao crédito 

facilitado, a visão social de que “você é aquilo que você tem”, ou seja, o status atribuído 

única e exclusivamente à posse de determinado produto, entre outros fatores que 

incentivam as pessoas a consumirem produtos e serviços, que muitas vezes não fazem 

parte das suas necessidades, atuando assim de forma desenfreada e irracional. Essa atitude 

imediatista afeta diretamente a vida financeira dos indivíduos, em diferentes escalas, a 

curto, médio ou a longo prazo, uma vez que dívidas vão sendo criadas sem que 

necessariamente possam ser pagas. 

O despreparo das pessoas em lidar com tantas ofertas pode levar a resultados 

desastrosos, tais como exagero nos gastos e endividamento familiar. Os jornais 

diariamente trazem notícias apresentando esses desajustes financeiros e histórias de 

pessoas que muitas vezes aderem a linhas de créditos e empréstimos para sobreviver.  

Nesse sentido, em outubro de 2021 a Confederação Nacional do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo (CNC), constatou, por meio de pesquisa, que 74% do total dos 

consumidores brasileiros, apresentavam dívidas a vencer, sendo que boa parte dessas 

pessoas, 34,4%, possuem compromissos financeiros com mais de um ano para o seu 

vencimento. Esses números destacam a necessidade de um planejamento familiar que 

adeque as despesas às receitas, diminuindo constantemente o endividamento familiar.   

Uma das possibilidades para reverter essa situação pode ser por meio do 

conhecimento e estudo da Educação Financeira, que propõe maneiras de “substituir 

comportamentos” que levam ao consumismo desenfreado. Entretanto, vale destacar que 

esse entendimento e estudo deve ser iniciado desde o período inicial da Educação Básica, 

na escola. Quando as escolas inserirem temas relacionados à Educação Financeira, nos 

diversos componentes curriculares, isto proporcionará o desenvolvimento dos alunos no 

sentido de possibilitar a mudança de comportamento, postura e decisões que impactam 

financeiramente na família e na sociedade. 

Com o apoio das instituições de ensino é possível criar um ambiente propício para 

desenvolver ações pedagógicas no sentido de educar e/ou oferecer subsídios para 

promover o conhecimento da Educação Financeira. Educar as crianças a fazer economia, 

saber planejar para o futuro e enfrentar os desafios ao longo de sua vida.  Os professores 

podem apresentar situações cotidianas em que as crianças irão saber lidar com suas 
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finanças e saber identificar as prioridades. Assim, ter um equilíbrio entre receitas e 

despesas contribui para uma sociedade mais desenvolvida e economicamente 

consciente.  Alinhada a essa discussão, Argolo (2018, p. 26) afirma que “É imprescindível 

sugerir que a aprendizagem e utilização dos conceitos de finanças, uso do dinheiro, 

economia, poupança sejam introduzidos na escola, em benefício dos alunos”. 

Neste sentido, Melo e Pessoa (2018), mostram que existe a necessidade de a escola 

participar desse papel, a fim de preparar os sujeitos envolvidos no processo de ensino e 

de aprendizagem em seu futuro financeiro. Enfatizar a importância do planejamento de 

estratégias e metas para alcançar seus objetivos, que a partir das suas experiências e 

relações com o outro e com o mundo, poderão formar sujeitos conscientes e críticos 

(MELO e PESSOA, 2018). Dentro desse contexto, a sociedade insere padrões de 

consumo que não fazem parte da realidade da maioria da população (BARROS et al, 

2000). 

Sendo assim, o desenvolvimento de uma sociedade depende da educação e nesse 

processo tem-se percebido a importância da inserção da Educação Financeira no contexto 

escolar, pois tal iniciativa auxilia no desenvolvimento do país, ensinando a controlar seus 

recursos de acordo com seu orçamento (OLIVEIRA e STEIN, 2015).  

Com vistas a essa problemática, este estudo tem como intuito propor uma 

Sequência Didática sobre Educação Financeira, bem como conhecer e demonstrar as 

contribuições que a Educação Financeira pode trazer para a vidas dos indivíduos. Além 

de despertar o senso crítico e a responsabilidade em relação aos riscos e às oportunidades 

financeiras. A inserção da Educação Financeira nas escolas, poderá ajudar o aluno, desde 

cedo, a desenvolver a capacidade de planejar sua vida profissional, sua vida familiar, e 

tomar boas decisões financeiras. Além disso, poderá estimular os adolescentes a 

projetarem os seus futuros financeiros, discutindo com eles quais fatores influenciam no 

comportamento, nas decisões e na criação de seus projetos de vida. 

Para reforçar essa questão, de acordo com o Banco Central do Brasil (BACEN) 

(2013, p. 12 “o aprendizado e a aplicação de conhecimentos práticos de Educação 

Financeira podem contribuir para melhorar a gestão das finanças pessoais”, tornando a 

vida das pessoas mais tranquila e equilibrada sob o ponto de vista financeiro. 

Portanto, a interação das crianças e adolescentes com o mundo social e econômico 

deveria ocorrer gradativamente, de acordo com as experiências cotidianas, e com as 

necessidades habituais para sua sobrevivência (BESSA et al., 2014). Deste modo, a 
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Educação Financeira pode tornar os jovens a se transformarem em sujeitos críticos, com 

habilidade de aprender a administrar e gastar o seu dinheiro de forma consciente. 

 

2. PROBLEMA 

 

Quais as possíveis contribuições da utilização de uma sequência didática para o Ensino de 

Educação Financeira nos anos finais do Ensino Fundamental? 

 

3. OBJETIVO GERAL 

 

Propor uma sequência didática sobre Educação Financeira para estudantes dos anos finais 

do Ensino Fundamental. 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Entender a importância de estudar Educação Financeira no Ensino Fundamental e 

as contribuições para a vida dos estudantes;   

● Relacionar os conhecimentos adquiridos por meio da Educação Financeira 

associando-os às situações do cotidiano; 

● Despertar o interesse dos professores a fim de utilizar esta sequência didática 

como estratégia de ensino e de aprendizagem sobre Educação Financeira. 
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4. METODOLOGIA 

 

O presente estudo se propôs a identificar quais as possíveis contribuições da 

utilização de uma Sequência Didática para o ensino de Educação Financeira nos anos 

finais do Ensino Fundamental. Para isso, optou-se por uma pesquisa de caráter qualitativo, 

pois segundo Bogdan e Biklen (1994), essa abordagem permite uma maior compreensão 

do objeto investigado, uma vez que se propõe a analisá-lo de forma descritiva e atenta a 

todos os seus detalhes. 

Neste sentido, para ampliar a compreensão da situação investigada, busquei 

inicialmente dados em documentos oficiais e na literatura, o que me permitiu entender de 

forma mais clara o conceito e algumas características da Educação Financeira, bem como 

a sua importância na formação dos alunos. 

Assim, após o aprofundamento da situação investigada, e levando em 

consideração que essa pesquisa teve como objetivo propor uma Sequência Didática sobre 

Educação Financeira para estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental, escolhi o 

conteúdo de juros, fundamentei a pesquisa nos estudos de Zabala (1998) e nas 

competências e habilidades previstas na BNCC e elaborei a Sequência Didática que 

apresentarei ao final desse trabalho. 
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5. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

5.1 CONCEITO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 

O principal documento relativo à Educação no Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Brasileira (LDBEN), de 20 de dezembro de 1996, destaca em seu artigo 

primeiro que podemos compreender a educação como os “processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 

ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais” (BRASIL, 1996, p. 1). 

Percebe-se que a Educação é um processo contínuo que acontece na relação 

família, escola e sociedade, em que o ser humano desenvolve suas potencialidades de 

maneira a proporcionar uma transformação na sua forma de ver, interpretar e se relacionar 

com o mundo que o cerca. 

Neste sentido, Ferreira (2010) destaca que o termo “educação” se refere à ação de 

desenvolver as faculdades psíquicas, intelectuais e morais do ser humano. Ou seja, 

abrange muito mais que simplesmente o ensino e a aprendizagem de conteúdos 

científicos. Envolve também hábitos sociais, costumes, crenças e tudo que está 

diretamente relacionado com a sociedade em que o ser humano está inserido. 

Se buscarmos um pouco mais a fundo, encontraremos no latim a palavra Educação 

derivada do termo educare, que pode ser entendido como um processo continuado de 

desenvolvimento do ensino e da aprendizagem e que faz parte do currículo das escolas. 

Ainda sobre esse tema, Brandão (2005) reforça o caráter processual e formativo da 

educação ao destacar que, trata-se de um aprendizado social, cujo propósito é o 

desenvolvimento da pessoa humana por meio do contato com diferentes tipos de saber 

existentes em uma cultura, para a formação de cada cidadão, de acordo com as 

necessidades e exigências da sociedade que está inserido.  

 A respeito de finanças, Ferreira (2010) destaca que pode ser entendida como uma 

ciência que corresponde a atividade na utilização do dinheiro, ações e títulos que o 

representam. Levando em consideração a origem da palavra, encontramos que finanças 

vem do francês finance, significa o término de uma dívida, ou ainda do latim finis, 

fronteira, limite e fim. Pode ainda, de forma mais direta, ser compreendida como “fim da 

dívida”. 
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 Gitman (2004, p. 4) discorda dessa perspectiva ao afirmar que finanças é “a arte 

e a ciência da gestão do dinheiro”. Ou seja, para ele finanças representa muito mais do 

que apenas o fim da dívida, mas sim todos os aspectos que envolvem a captação, o gasto 

e a gestão do dinheiro, sejam por pessoas ou empresas. 

Dessa forma, compreende-se para este estudo, que a palavra “finanças” consiste 

na forma de conduzir e gerir os recursos financeiros, ou seja, um exercício constante de 

equilíbrio de receitas e despesas, buscando sempre adequar e conciliar os desejos ao que 

se pode realmente comprar. Assim, vale destacar a importância do conhecimento, por 

parte das pessoas, acerca da gestão financeira pessoal. 

Neste sentido, Jacob, Sharyl e Malcolm (2000), trazem à discussão a educação 

relacionada ao campo das finanças apontando para uma compreensão dos termos 

específicos do mercado, tais como gestão de recursos, planejamento, investimento e 

poupança. Segundo os autores, a Educação Financeira consiste no desenvolvimento, por 

parte do aluno, da habilidade de compreender e utilizar os conceitos da Matemática 

Financeira para entender as situações financeiras do dia-a-dia e tomar decisões mais 

conscientes quanto à utilização do dinheiro. Mas qual(is) seria(am) o(s) espaço(s) para se 

desenvolver esse aprendizado?   

Levando em consideração que as primeiras experiências de um indivíduo 

acontecem no âmbito familiar onde se aprende costumes, cultura, princípios, valores, 

dentre outros, Barbosa e Cerbasi (2009) destacam que a Educação Financeira deve ter 

início em casa, ainda com os filhos pequenos, por meio de brincadeiras e jogos. Por isso, 

a grande importância nas conversas, entre pais e filhos nas brincadeiras em família 

exercitando o hábito de falar do dinheiro, para que ele serve, de onde vem e para onde 

vai, para que assim as crianças aprendam sobre este tema. 

De acordo com Barbosa et al (2012), a atual variedade de produtos e serviços 

financeiros disponibilizados no mercado facilita o crédito sem burocracia. Por outro lado, 

as publicidades são cada vez mais bem trabalhadas para influenciar as pessoas a agirem 

de forma compulsiva e pouco racional (MOURA E VIDAL, 2013). Isto acaba se tornando 

um estímulo ao consumo sem cuidado e sem planejamento, o que, em muitos casos, pode 

levar ao endividamento. Nesse sentido, Cerbasi (2014) destaca como a falta da inserção 

da Educação Financeira nas escolas contribui para a ausência do planejamento financeiro 

das pessoas. Segundo o autor, 
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Algumas pessoas pensam que o planejamento financeiro - que também 

chamo de projeto de independência financeira - requer a ajuda de 

especialistas com elaboradas ferramentas de análise e capacidade de 

prever o futuro. Essa é uma ficção decorrente da dificuldade que muitos 

têm em lidar com números e tabelas, pois a educação financeira 

infelizmente ainda não é uma realidade nas escolas brasileiras em todos 

os níveis (CERBASI, 2014, p. 62). 

 

Ao apontar a dificuldade das pessoas em lidar com números e tabelas, o autor 

evidencia também a necessidade de uma abordagem dos conteúdos, que privilegie não 

apenas a reprodução de fórmulas e conceitos, como também a sua parte prática de 

aplicação a situações reais. Essa “simples” mudança poderia contribuir para que as 

pessoas visualizassem que é possível utilizar a matemática básica no seu cotidiano em 

diversas situações, como por exemplo na construção e manipulação de planilhas para 

anotar gastos fixos e fazer uma previsão dos gastos futuros.  

 Negri (2010) define Educação Financeira como: 

Um processo educativo que, por meio de aplicação de métodos 

próprios, desenvolve atividades para auxiliar os consumidores a orçar e 

gerir a sua renda, a poupar e a investir; são informações e formações 

significativas para que um cidadão exerça uma atividade, trabalho, 

profissão e lazer, evitando tornarem-se vulneráveis às armadilhas 

impostas pelo capitalismo (NEGRI, 2010, p. 7). 

 

Dessa maneira, corroboro com Negri (2010) a respeito da Educação Financeira, 

principalmente no que diz respeito ao seu poder de conscientização e a sua importância 

para um planejamento pessoal ou familiar mais seguro e estável. Nesse sentido, Teixeira 

(2005) destaca que a Educação Financeira não consiste somente em aprender a 

economizar, cortar gastos, poupar e acumular dinheiro. Ela é, para muitos, uma constante 

busca pela qualidade de vida hoje e no futuro, a partir da compreensão dos conhecimentos 

financeiros. 

     Assim, saber poupar e gastar o dinheiro de forma equilibrada, de maneira que 

as pessoas não tenham as suas finanças comprometidas, requer conhecimento financeiro 

para gerenciar os seus recursos, tornando as pessoas mais confiantes em suas tomadas de 

decisão. Essa capacidade e aptidão sobre as questões financeiras poderá ser desenvolvida 

nas gerações futuras, que poderão ser contempladas e que terão melhores orientações seja 

no seio familiar ou na escola, mas para isso acontecer precisamos dessas abordagens nos 

ambientes educacionais, podendo ser um fator de redução da desigualdade social e ainda 
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contribuir no desenvolvimento dos comportamentos dos indivíduos em sociedade 

(D’AQUINO, 2008). 

Diante do exposto, acredito que a Educação Financeira pode contribuir para uma 

mudança na forma de agir dos indivíduos, tornando-as pessoas mais informadas e 

preparadas para lidar com as situações cotidianas que envolvem dinheiro. Neste tocante, 

(BRÖNSTRUP; BECKER, 2016) destacam a importância da Educação Financeira na 

ampliação do leque de possibilidades de escolhas de curto, médio e longo prazo que um 

indivíduo deve fazer durante toda sua vida.  

Por isso, corroboro com Cerbasi (2012) quando ele afirma que: 

Educar para o dinheiro não é condenar o consumo e doutrinar para a 

poupança. É estimular a organização pessoal para que desejos de 

consumo não extrapolem limites. É exercitar a disciplina para ter 

qualidade de consumo por toda a vida, não apenas como recompensa de 

sacrifícios presentes. As ferramentas de controle devem ser simples, 

para que possam ser usadas todos os dias, sem consumir nosso tempo. 

As boas práticas de Educação Financeira devem induzir as escolhas 

equilibradas. Isso se faz combinando referências matemáticas com 

práticas ambientais, sociais, filosóficas e éticas (CERBASI, 2012, p. 1). 

 

   Neste sentido, o autor assegura a importância de crianças, jovens e adultos se 

desenvolverem a partir do estudo da Educação Financeira inserido nas escolas e possam 

adotar um comportamento diferenciado, marcado por um planejamento sólido, com 

objetivos e metas bem traçados para o seu futuro, para que não se envolvam nas 

“armadilhas” que o consumo exagerado promove. 

De acordo com Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), a Educação Financeira é definida como: 

[...] o processo em que os indivíduos melhoram a sua compreensão 

sobre os produtos financeiros, seus conceitos e riscos, de maneira que, 

com informação e recomendações claras, possam desenvolver as 

habilidades e a confiança necessária para tomarem decisões 

fundamentadas e com segurança, melhorando o seu bem-estar 

financeiro (BRASIL, 2005, p. 223). 

 

Esta definição foi adotada pela ENEF (Estratégia Nacional de Educação 

Financeira) e pelo BCB (Banco Central do Brasil), que corrobora com esse conceito de 

que a Educação Financeira seja disseminada por meio de ações em todas as escolas para 

que as pessoas possam ter acesso ao conhecimento, desenvolver habilidades ao longo da 
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vida e que essas transformações de hábitos sejam modificadas em relação ao seu 

comportamento. 

Segundo o Banco Central do Brasil (2013, p. 72), “pessoas educadas 

financeiramente planejam melhor suas compras e cumprem seus compromissos 

financeiros”, pois ao passar do tempo os jovens e crianças vão tendo responsabilidade 

com sua vida financeira e tendo consciência de não contrair dívidas por impulso.  

 

5.2 EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO BRASIL 

 

Observando no Brasil a história e trajetória da Educação Financeira, é possível 

perceber que esse assunto começou como sinônimo de investimento. Durante os anos 80, 

convivemos com tempos de inflação alta no Brasil, onde “o empobrecimento dos mais 

pobres, a desordem na contabilidade das empresas, a incapacidade absoluta de fazer 

qualquer previsão e planejamento, tudo ficou insustentável” (LEITÃO, 2011, p. 20). Com 

os altos índices de inflação, associados à baixa bancarização1, crédito escasso e pouco 

acesso à informação demonstrava um cenário em que o brasileiro não conseguia planejar 

sua vida financeira. 

 D’Aquino (2008, p. 9) destaca que “numa economia sufocada pela inflação, 

qualquer tentativa de planejamento financeiro tinha resultados frágeis e desanimadores”. 

Como consequência, a população não conseguia planejar a sua vida a curto, médio ou a 

longo prazo, pois qualquer programação precisava ser mudada rapidamente devido à 

instabilidade econômica do país.  

Com a criação do Plano Real em 1994, a situação econômica do Brasil abriu novos 

horizontes e oportunidades que possibilitaram com que a população pudesse fazer 

comparações de preços: “nas ruas, nas compras do dia a dia, a nova moeda animava, 

apesar de a memória manter viva a lembrança de velhas derrotas no campo monetário” 

(LEITÃO, 2011, p. 243). 

Nessa perspectiva, o governo adotou um conjunto de medidas econômicas 

importantes para a nova moeda obter sucesso em sua implementação. Essas medidas 

permitiram mudar a política industrial, a nova moeda ajudou a estabilizar a economia do 

país, que conseguiu controlar a inflação, mantendo os preços das mercadorias, 

possibilitando assim que a população, em especial a de baixa renda, obtivesse um maior 

 
1 Refere-se ao processo que busca incluir a população no sistema bancário (BACEN, 2009). 
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poder de compra, maior acesso ao crédito e pudesse traçar um planejamento financeiro 

mais consistente (LEITÃO, 2011). Ao mesmo tempo em que todo o cenário econômico 

se aproveitou de bons ventos, novos produtos foram criados (SAVOIA; SAITO; 

SANTANA, 2007).  

 Anos mais tarde, o que ninguém poderia imaginar era uma crise econômica que 

desencadeasse um descontrole financeiro nas famílias, devido às medidas que foram 

tomadas pelo governo brasileiro vigente, no intuito tentar conter e minimizar os prejuízos 

e incentivar o consumo. Como exemplo, podemos citar as pessoas que tiveram uma maior 

oferta de crédito, assim, os cartões de crédito foram uma realidade para a população. Foi 

possível inverter a ordem dos fatores, primeiro “usufruir” e depois “pagar”. Com esse 

novo cenário as pessoas alcançaram um maior poder de compra e passaram a consumir 

mais, causando o endividamento (BAUMAN, 2008). 

Nessa perspectiva de descontrole financeiro, "num mundo em que uma novidade 

tentadora corre atrás da outra em uma velocidade de tirar o fôlego, a alegria está toda nas 

compras, enquanto a aquisição em si, apresenta uma alta probabilidade de frustração” 

(BAUMAN, 2008, p. 28). Nesse panorama, fica destacada a necessidade de políticas que 

ajudem os consumidores a organizarem suas finanças a compreenderem como lidar com 

tantas opções, por meio desse despreparo que as famílias acabam endividadas, e as 

pessoas tendo prejuízos na vida pessoal e familiar. 

Para tentar reverter esse cenário, o governo brasileiro resolveu se mobilizar e 

promover políticas públicas que viessem a introduzir na Educação Básica nas escolas a 

noção de Educação Financeira, por meio de ações para a disseminação da temática, 

ressaltando o papel importante para a vida pessoal, ocasionando mudanças de 

comportamentos tanto nos estudantes, quanto nas famílias, que de certa forma foram 

influenciadas pelos seus filhos (SAVOIA; SAITO; SANTANA, 2007). 

A discussão sobre o tema Educação Financeira demonstra os benefícios que 

poderão vir para a vida das pessoas e para o país, pois a BNCC prevê a inclusão da 

temática nas escolas. Promover essa inclusão é de extrema urgência, pois o tema já consta 

nos documentos oficiais, levando em conta que o conhecimento financeiro vai ajudar a 

desenvolver o planejamento dos recursos para uma melhor qualidade de vida.  Segundo 

D’Aquino (2016, p. 1):  

 

No Brasil, infelizmente, a Educação Financeira não é parte do universo 

educacional familiar. Tampouco escolar. Assim, as crianças não 

aprendem a lidar com o dinheiro nem em casa, nem na escola. As 
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consequências deste fato são determinantes para uma vida de oscilações 

econômicas, com graves repercussões tanto na vida do cidadão, quanto 

na do país.         
 

Assim sendo, a Educação Financeira é uma realidade presente na BNCC, 

infelizmente nas escolas ainda não está sendo aplicado esse tema, mas poderá ser possível 

alcançar muitos objetivos com o desenvolvimento dessa temática. Trabalhar com a 

Educação Financeira desde cedo com as crianças com exemplos simples do cotidiano, 

acredito ser o melhor caminho, pois vai ampliar o conhecimento sobre o assunto. Além 

disso, deve-se levar em conta que os alunos trazem um conhecimento prévio da vivência 

na comunidade e com a família. Ao serem partilhados com o grupo no ambiente das aulas, 

vai enriquecer o trabalho do professor e valorizar as experiências dos alunos. Com o 

passar do tempo, quando os alunos já tiverem entendido que é importante cuidar dos 

recursos financeiros, eles poderão pôr em prática planejar, poupar e não adquirir dívidas, 

podendo assim refletir em sua tomada de decisão. 

 

 

5.3 DOCUMENTOS OFICIAIS E A EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996), em seu artigo 2º expõe sobre a Educação. Conforme o documento,  

 

A educação é dever da família e do Estado, é inspirada nos princípios 

de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 

pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996, p. 1).  

 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) já traziam uma possibilidade para a 

abordagem da Educação Financeira por meio dos Temas Transversais (TT). Conforme os 

PCN dos Temas Transversais, eles são “questões sociais consideradas relevantes, 

problemáticas sociais atuais e urgentes, consideradas de abrangência nacional e até 

mesmo de caráter universal” (BRASIL, 1998, p. 64). 

 Encontramos nos PCN as orientações nos TT para serem trabalhadas com 

problemas do cotidiano dos estudantes, que podem ser relacionados diretamente ou 

indiretamente com possíveis situações vivenciadas. De acordo com os PCN (BRASIL, 

1998, p. 64): “se a escola pretende estar em consonância com as demandas atuais da 
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sociedade, é necessário que trate de questões que interferem na vida dos alunos, os quais 

se veem confrontados no seu dia a dia”. 

Desse modo, é importante que a escola tenha um olhar sensível para o estudo da 

Educação Financeira trabalhando conteúdos de Matemática com ênfase em situações em 

que os alunos possam se deparar em sua vivência, discutindo as possíveis decisões e as 

possíveis consequências futuras de suas ações. 

Em 22 de dezembro de 2010 foi instituído o decreto nº 7.397, que regulamentou 

a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF). Este decreto tem a finalidade 

principal de promover a Educação Financeira no Brasil. Estabelece a promoção da 

Educação Financeira e previdenciária e a contribuição para o fortalecimento da cidadania, 

a eficiência e solidez do sistema financeiro nacional e a tomada de decisões conscientes 

por parte dos consumidores (BRASIL, 2010). A ENEF foi criada por meio da articulação 

de oito órgãos e entidades governamentais e quatro organizações da sociedade civil, que 

juntos integram o Comitê Nacional de Educação Financeira (CONEF).  Os objetivos da 

ENEF são: 

  

Desenvolver uma proposição de Estratégia Nacional de Educação 

Financeira, prevendo a promoção de um inventário nacional de ações e 

de projetos de educação financeira no país, além de uma pesquisa que 

mapeie o grau de conhecimento financeiro da população brasileira. 

Além das ações destinadas ao público-alvo para adultos, a ENEF prevê 

ações voltadas para as escolas, seguindo uma tendência mundial. Este 

organismo tem como principais objetos promover e fomentar a cultura 

de educação financeira no país, ampliar a compreensão do cidadão, para 

que seja capaz de fazer escolha consciente quanto à administração de 

seus recursos e contribuir para a eficiência e solidez dos mercados 

financeiros, de capitais, de seguros, de previdência e de capitalização. 

(BRASIL, 2010, p. 2). 

 

O documento deixa claro a preocupação em promover uma Educação Financeira 

nas escolas para a posterior alfabetização financeira dos indivíduos. Demonstra uma 

inquietação para que as pessoas sejam capacitadas para saberem gerir seus recursos 

financeiros, não contrair dívidas e refletir sobre as tomadas de decisão.  

 A Associação de Educação Financeira (AEF) é responsável por operar os 

Projetos Transversais da ENEF em todo o país, valorizando ações que integrem a 

iniciativa privada, a sociedade civil e o governo. Sua estrutura operacional é mantida pelas 

ANBIMA, BMF&Bovespa, CNseg e FEBRABAN, organizações da sociedade civil que 

financiam com todo o recurso necessários. 
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Logo após a oficialização deste documento, foi implementado o projeto piloto no 

período de 2010 a 2011, sendo contempladas no projeto 891 escolas públicas do Ensino 

Médio. “O modelo pedagógico concebido ofereceu aos jovens informações e orientações 

que contribuíram na construção de um pensamento financeiro consistente e no 

desenvolvimento de comportamentos autônomos e saudáveis, permitindo que eles sejam 

os protagonistas de sua história, com plena capacidade para planejar o que desejam para 

si e para os grupos familiares e sociais a que pertencem” (AEF-BRASIL, 2017). 

Os resultados mostraram aos estudantes uma maior proficiência e autonomia 

financeiras, intuito de poupar e aprimoramento nas decisões dos gastos, bem como maior 

participação nas finanças domiciliares. Os efeitos do programa puderam ser percebidos 

não apenas a curto prazo, mas ao longo do tempo, pois constituíram atividades 

desenvolvidas nas escolas, atividades em casa com os pais e ou responsáveis e a 

realização de workshop apenas para os responsáveis (AEF-BRASIL, 2017). 

No ano de 2014, o Ministério de Educação e Cultura iniciou a elaboração da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada em dezembro de 2017. A BNCC é 

um documento normativo que determina um conjunto de competências e habilidades 

mínimas que devem ser desenvolvidas ao longo da Educação Básica pelos estudantes 

durante todo percurso formativo, necessárias para o exercício da cidadania e para se 

habituar ao mundo do trabalho. A BNCC é definida como: 

 

 [...]documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 

desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de 

modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano 

Nacional de Educação (PNE). Este documento normativo aplica-se 

exclusivamente à educação escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 

1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 

9.394/1996), e está orientado pelos princípios éticos, políticos e 

estéticos que visam à formação humana integral e à construção de uma 

sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN) 

(BRASIL, 2017, p. 7).             

 

No entanto, esse documento foi construído em consonância e baseado nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN). Tem relevância para as 

escolas e professores, é obrigatório e norteia a construção de todos os currículos 

nacionais. Além disso, a BNCC foi um grande avanço para a educação porque durante 
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esse percurso da educação básica os estudantes devem ser contemplados pelas 

competências e habilidades previstas na base. 

A BNCC apresenta preocupação em inserir o tema Educação Financeira no 

currículo escolar. Percebe-se isto por meio da análise de alguns trechos presentes no 

documento, tais como: 

[...] cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como às escolas, [...] 

incorporar aos currículos e às propostas pedagógicas a abordagem de 

temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, 

regional e global, preferencialmente de forma transversal e integradora. 

Entre esses temas, destacam-se: direitos da criança e do adolescente 

(Lei nº 8.069/199016), educação para o trânsito (Lei nº 9.503/199717), 

educação ambiental (Lei nº 9.795/1999, Parecer CNE/CP nº 14/2012 e 

Resolução CNE/CP nº 2/201218), educação alimentar e nutricional (Lei 

nº 11.947/200919), processo de envelhecimento, respeito e valorização 

do idoso (Lei nº 10.741/200320), educação em direitos humanos 

(Decreto nº 7.037/2009, Parecer CNE/CP nº 8/2012 e Resolução 

CNE/CP nº 1/201221), educação das relações étnico-raciais e ensino de 

história e cultura afro-brasileira, africana e indígena (Leis nº 

10.639/2003 e 11.645/2008, Parecer CNE/CP nº 3/2004 e Resolução 

CNE/CP nº 1/200422), bem como saúde, vida familiar e social, 

educação para o consumo, educação financeira [...] (BRASIL, 2017, p. 

19-20).             

   

          Desse modo, o tema Educação Financeira está inserido na BNCC como um tema 

transversal de forma explícita. Pode ser compreendido como um ato de inovação, porque 

os documentos oficiais que norteavam até então traziam a abordagem da Educação 

Financeira de forma implícita. 

Além de estar presente nas competências gerais a serem trabalhadas no Ensino 

Fundamental, a temática Educação Financeira também surge na BNCC nas competências 

a serem desenvolvidas nos diferentes componentes curriculares, o que demonstra ainda 

mais a relevância em conhecer e discutir essa temática. Vejamos como a BNCC apresenta 

a competência específica seis na componente curricular Arte para o Ensino Fundamental: 

“Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo, de forma 

crítica e problematizada, modos de produção e de circulação da arte na sociedade” 

(BRASIL, 2018, p. 198). 

A orientação que a BNCC traz para Matemática apresenta unidades temáticas que 

direcionam e estabelecem as habilidades que deverão ser desenvolvidas no Ensino 

Fundamental. Desta forma, na unidade temática de números, está posto um estudo de 

conceitos básicos dos temas de economia e finanças. 
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Assim, podem ser discutidos assuntos como taxa de juros, inflação, 

aplicações financeiras (rentabilidade e liquidez de um investimento) e 

impostos. Essa unidade temática favorece um estudo interdisciplinar 

envolvendo as dimensões culturais, sociais, políticas e psicológicas, 

além da econômica, sobre as questões do consumo, trabalho e dinheiro 

(Brasil, 2017, p. 225). 

 

Logo, a BNCC orienta que a Educação Financeira poderá ser trabalhada e 

discutida em conjunto com outros componentes curriculares, em uma perspectiva 

interdisciplinar que contemple as competências e habilidades necessárias aos estudantes, 

para que associar o conhecimento cientifico, com a realidade que os cerca. Como exemplo 

disso destaco que, 

 

A BNCC recomenda que na unidade temática de grandezas e medidas, 

os estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental “resolvam 

problemas sobre situações de compra e venda e desenvolvam, por 

exemplo, atitudes éticas e responsáveis em relação ao consumo” 

(Brasil, 2017, p. 229). 

 

Assim, a Educação Financeira é encontrada nas competências específicas do 

Ensino Fundamental: “[...] linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro 

e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável 

em âmbito local, regional e global” (BRASIL, 2018, p. 65).                          

Em suma, a Educação Financeira poderá ser desenvolvida em conjunto com vários 

temas relacionados com o cotidiano dos estudantes para tornar a aprendizagem mais 

significativa, sendo sujeitos críticos, possibilitando que desenvolvam competências e 

habilidades que poderão ser utilizadas no decorrer de sua vida. 

  

5.4 MATEMÁTICA FINANCEIRA E EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

  

As transformações econômicas, sociais e tecnológicas nos últimos tempos 

apontam para a urgência em implantar ações com o objetivo de educar financeiramente a 

população. Além disso, as publicidades estão cada vez mais aprimoradas, novos produtos 

são ofertados constantemente, então a Educação Financeira torna-se necessária para a 

melhoria do conhecimento financeiro das pessoas e ao seu redor. 

O conhecimento matemático é também construído nas salas de aula e o professor, 

atuando como mediador na construção do conhecimento, incentiva os alunos, por meio 

de atividades motivadoras, desafiadoras e interessantes, nas quais possam ter uma visão 
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de mundo e se aproximar diretamente com o objeto de estudo, sendo sujeito ativo no 

processo de ensino e de aprendizagem (MAZEPA; PEREIRA, 2016).  

Nesse contexto, é possível relacionar o cotidiano dos alunos com a Matemática 

Financeira. Este é um elo fundamental para envolver a prática da educação na cidadania, 

a Educação Financeira e os conteúdos de Matemática (CAMPOS et al., 2015). 

  Desse modo, a escola é o espaço em que as crianças e jovens adquirem 

conhecimentos e aprendem como se relacionar com a sociedade na qual estão inseridos. 

Para diferenciar a Matemática Financeira da Educação Financeira, é importante saber que 

a primeira está ligada ao estudo de tudo que envolve o dinheiro, investimentos, juros, já 

a segunda está relacionada à formação dos cidadãos, para que o mesmo desenvolva um 

comportamento de consumidor consciente. Em relação ao conceito de Matemática 

Financeira, Santos (2005, p 157) explica: 

De uma forma simplificada, podemos dizer que a Matemática 

Financeira é o ramo da Matemática Aplicada que estuda o 

comportamento do dinheiro no tempo. A Matemática Financeira 

busca quantificar as transações que ocorrem no universo financeiro 

levando em conta a variável tempo, ou seja, o valor monetário no 

tempo (time value money). As principais variáveis envolvidas no 

processo de quantificação financeira são a taxa de juros, o capital e o 

tempo.  

 

Em Matemática Financeira, o ideal é que os conteúdos estejam relacionados a 

situações cotidianas para que os alunos “resolvam problemas sobre situações de compra 

e venda e desenvolvam, por exemplo, atitudes éticas e responsáveis em relação ao 

consumo” (BRASIL 2018, p. 273). É possível, assim, evitar o consumo exagerado de 

compras por impulso, analisar a relação entre desejo X necessidade, composição e 

qualidade do produto, impactos ambientais etc. 

A Educação Financeira é essencial para ajudar os consumidores a obterem 

conhecimento, a tomarem decisões que permitam melhorar sua situação financeira e 

fortalecer a cidadania e se conscientizarem para educar financeiramente o jovem e sua 

família (BESSA et al., 2014).  Além disso, a Educação Financeira serve não só para a 

administração das despesas, mas também para o planejamento financeiro e para a 

constituição do futuro. Então: 

 

É necessário esclarecer o jovem colocando-o a par de alguns aspectos 

do sistema, levando-o a entender que comprar e vender, acessar 

serviços bancários e poupar são atos comuns da vida social, mas 

escondem procedimentos que sugam recursos, muitas vezes 
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eliminando possibilidades futuras de equilíbrio financeiro. 

(SANTOS, 2005, p. 138). 

 

Portanto, é necessário que seja oferecida uma Educação Financeira de qualidade, 

para que os estudantes possam ter acesso na escola como fazer um orçamento familiar e 

pessoal, buscando mudança de comportamento prático, além de ampliar a visão em 

relação às suas atitudes em situações do cotidiano, assim podendo contribuir na 

comunidade que participa.  

 

6. SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Segundo Zabala (1998), a Sequência Didática compreende um grupo de atividades 

ordenadas, bem definidas e desenvolvidas com objetivos educacionais, e possuem início 

e término bem conhecidos tanto para os professores quanto para os alunos. Nesse tocante, 

Araújo (2013, p. 323) destaca que a Sequência Didática pode ser entendida, da forma 

mais simples, como “um modo do professor organizar as atividades de ensino em função 

de núcleos temáticos e procedimentais”. 

Nessa perspectiva, percebe-se que a Sequência Didática consiste na elaboração ou 

escolha de várias atividades programadas que possibilitam e oportunizam os professores 

a organizarem seu trabalho na sala de aula, buscando assim trazer algo novo para agregar 

na aprendizagem dos alunos.  

Tais atividades devem ser aplicadas com a mediação do professor na sala de aula. 

Desse modo, o tema em estudo é discutido durante várias aulas até que o aluno se 

aprofunde e se aproprie dos temas tratados. 

No Brasil, a Sequência Didática começou a ser trabalhada a partir da década de 

1990 como instrumento de ensino, sob forte influência dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, surgindo inicialmente com a nomenclatura de “projetos” e “atividades 

sequenciadas”, sendo utilizada não só no estudo de gênero textual, mas também em 

diversos conteúdos (OLIVEIRA, 2013). Assim, 

 

(...) para compreender o valor educacional de uma sequência didática e 

as razões que a justificam, é necessário identificar suas fases, as 

atividades que a conformam e as relações que se estabelecem. A partir 

daí, pode-se introduzir mudanças ou atividades novas que a melhorem, 

tendo em vista atender às reais necessidades dos educandos. (ZABALA, 

1998, p. 54). 
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Neste contexto, ao trabalharmos com situações do cotidiano com os alunos, busca-

se possibilitar e compreender a percepção de novos significados no que está sendo 

construído nesse processo de ensino e de aprendizagem, bem como utilizar os 

conhecimentos prévios dos alunos para enriquecer a aula. Neste sentido,  

 

É preciso que os professores saibam construir atividades inovadoras que 

levem os alunos a evoluírem, nos seus conceitos, habilidades e atitudes, 

mas é necessário também que eles saibam dirigir os trabalhos dos 

alunos para que estes realmente alcancem os objetivos propostos. 

(CASTRO e CARVALHO, 2001, p. 114)  

 

Diante disso, no planejamento de uma Sequência Didática, deve-se levar em 

consideração a comunicação de todos os envolvidos para desenvolver uma atividade e 

observar a relevância do tema para que os estudantes se envolvam no processo. Além 

disso, tudo tem que ser muito bem planejado e organizado para a obtenção do êxito na 

realização da atividade, e ao trazermos algo inovador, as aulas vão se tornar mais 

envolventes, instigantes e abertas à participação mais efetiva, a fim de alcançar e 

desenvolver as habilidades nos estudantes. 

Zabala (1998, p. 17) considera que uma “[...] visão processual da prática, em que 

estão estreitamente ligados o planejamento, a aplicação e a avaliação, teremos que 

delimitar a unidade de análise que representa este processo. ” Para o autor, a atividade ou 

tarefa (um debate, um exercício, uma leitura...) concebe uma das unidades mais 

elementares que compõem o processo de ensino e de aprendizagem e que possui as 

variantes que o afetam. 

Para a análise da Sequência Didática, deve-se avaliar em primeiro lugar os 

conteúdos que serão trabalhados, a fim de julgar se são os mais apropriados para a 

execução dos objetivos. Zabala (1998, p. 55) define as quatro fases de aplicação de uma 

Sequência Didática, a saber: i) Comunicação da lição; ii) Estudo individual do conteúdo; 

iii) Repetição do conteúdo estudado; e iv) Avaliação ou nota do professor.  

No capítulo a seguir será apresentado uma proposta de Sequência Didática que 

consiste em várias atividades a serem organizadas, adaptadas e aplicadas. Como ponto de 

partida, proponho uma sequência a partir dos elementos das quatro unidades temáticas 

expostos por Zabala (1998). A proposta de Sequência Didática apresentará os seguintes 

passos: 

1. Comunicação da lição (Em Zabala unidade 1) 

Explicação do assunto. 
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2. Apresentação de uma situação problemática (Em Zabala unidade 2) 

O professor exibe uma situação problema podendo ser resolvida por meio da 

Matemática. 

3. Busca de soluções (Em Zabala unidade 2) 

Professores e alunos mostram diferentes formas de resolver a situação. 

4. Diálogo entre professor e aluno (Em Zabala unidade 3) 

Momento de interação entre eles para dúvidas, questões e problemas 

relacionados ao tema. 

5. Conclusões (Em Zabala unidade 3) 

A partir da discussão e contribuição do grupo o professor estabelece as 

conclusões. 

 

6.1 ABORDAGEM DE JUROS 

 

De maneira geral, pode-se definir juros como sendo uma remuneração do capital 

emprestado por um determinado prazo, ou ainda de forma mais simplificada, como o 

aluguel pago pelo uso do dinheiro (VIEIRA, 2000). Na vida real, os juros estão cada vez 

mais presentes em nosso dia a dia, principalmente quando é atrasado o pagamento de 

contas, como cartões de crédito, energia elétrica, água, entre outros. Ou ainda quando 

buscamos antecipar a realização de metas, como aquisição da casa própria ou atender ao 

consumismo imediato, recorrendo a financiamentos ou empréstimos de longo prazo. 

Em geral, classifica-se juros em dois tipos: juros simples como aquele que se 

produz à proporção que vai sendo vencido, sem que seja integrado ao capital, e juros 

compostos. No entendimento de (MORGADO et al., 2001, p. 44) juros simples são: 

A operação básica da matemática financeira é a operação de 

empréstimo. Alguém que dispõe de um capital C (chamado de 

principal), empresta-o a outrem por um certo período de tempo. Após 

esse período, ele recebe o seu capital C de volta, acrescido de uma 

remuneração J pelo empréstimo. Essa remuneração é chamada de juro. 

A soma C + J é chamada de montante e será representada por M. A 

razão i = 
𝐽

𝐶
 , que é a taxa de crescimento do capital, será sempre referida 

ao período da operação e chamada de taxa de juros.  

 

O conceito apresentado pelo autor é importante porque traz de maneira simples e 

prática o que se estuda em Matemática Financeira e apresenta frequentemente estes 
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termos. Para calcular os juros simples, pode-se utilizar a expressão J = C.i.t, em que t 

representa o período ou intervalo de tempo da transação financeira. 

 Quanto aos juros compostos são aqueles que somados ao capital, após a definição 

do tempo, produz novo capital, que passa a render novo juro. Por esse motivo os juros 

compostos são chamados de “juros sobre juros”. Os juros podem ser definidos “como o 

rendimento de uma aplicação financeira, valor referente ao atraso no pagamento de uma 

prestação ou a quantia paga pelo empréstimo de um capital” (CORDEIRO, 2013, p. 33). 

A expressão utilizada na aplicação de juros compostos é uma fórmula que calcula 

o montante, ou seja, 𝑀 = 𝐶(1 + 𝑖)𝑡, em que M representa o montante, C o capital, i a 

taxa e t o tempo. 

 Entender juros é de fundamental importância, para ter o conhecimento que pode 

ser utilizado na tomada de decisão referente à vida financeira, tais como:  investimentos, 

financiamento para adquirir um bem de consumo, utilização de cartão de crédito, entre 

outros. Sendo assim, é algo inevitável em nossa vida, pois a Educação Financeira é 

essencial e pode contribuir para o indivíduo se posicionar e tomar decisões frente às 

situações vivenciadas no cotidiano. Pois,  

Percebe-se que a Matemática Financeira está muito presente no dia-a-

dia de qualquer pessoa através dos problemas de ordem financeira 

comuns da vida moderna, o que possibilita uma aproximação com a 

vida do aluno fora da escola. No entanto, mesmo sendo um conteúdo 

imediatamente aplicável fora da escola e de extrema importância na 

formação do cidadão, verifica-se sua ausência no currículo escolar 

(SANTOS, 2005, p. 13). 

O autor demonstra necessidade de uma maior abordagem da Matemática 

Financeira nos currículos escolares, uma vez que os jovens estão sendo inseridos cada 

vez mais precocemente em situações que envolvam conhecimentos financeiros. Dessa 

forma, uma abordagem na perspectiva da Educação Financeira se apresenta como  

fundamental para auxiliá-los na tomada de decisão. 

Para reforçar esse pensamento, Almeida (2004) assegura que uma abordagem na 

perspectiva da Educação Financeira pode colaborar para o desenvolvimento dos alunos e 

ainda, capacitá-los para entender o mundo em que vive, tornando-o mais crítico ao assistir 

a um noticiário, ao ingressar no mundo do trabalho, ao consumir, ao cobrar seus direitos 

e analisar seus deveres (SANTOS, 2005). Logo, fica evidente a importância social e 

pedagógica que tem a Educação Financeira na vida das pessoas. 
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Diante do exposto, o processo de ensino e de aprendizagem precisa ser 

desenvolvido a partir de problemas e cenários atraentes, atrelados à realidade cotidiana e 

que sejam capazes de despertar a curiosidade e a criatividade dos alunos. 

 

7. UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

 A seguinte proposta de sequência didática pode ser aplicada nos anos finais do 

Ensino Fundamental, desta forma os alunos terão a oportunidade de desenvolver 

processos interativos, estimular a criatividade, o raciocínio lógico e a capacidade de 

organizar a vida financeira, por meio de um planejamento financeiro. Na construção da 

Sequência Didática, será utilizada a primeira competência específica e habilidade de 

número cinco, a quarta competência específica e habilidade de número sete, voltadas para 

a Matemática e suas tecnologias apresentadas na Base Nacional Comum Curricular. 

Unidade Temática 

Números 

Objeto de Conhecimento 

Cálculos de porcentagens e de acréscimos e decréscimos simples. Porcentagens: 

problemas que envolvem cálculo de percentuais sucessivos, regra de três. 

Competência Específica 

Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir 

argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender 

e atuar no mundo. 

Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da 

Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e de outras 

áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e 

aplicar os conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na 

busca de soluções. 

Habilidade 

(EF07MA02) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, como os que 

lidam com acréscimos e decréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo 

mental e calculadora, no contexto de Educação Financeira, entre outros. 
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(EF08MA04) Resolver e elaborar problemas, envolvendo cálculo de porcentagens, 

incluindo o uso de tecnologias digitais. 

(EF09MA05) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com a ideia de 

aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais, 

preferencialmente com o uso de tecnologias digitais, no contexto da Educação Financeira. 

 

7.1 ROTEIRO DIDÁTICO 

 

Atividade 1: 

Leia o texto a seguir e responda: 

Laura era uma menina desde pequena que tinha muitos sonhos. Desde de sua infância ela 

sempre ganhava dinheiro de seus avós, pais, padrinhos e guardava em seu porquinho. 

Quando ela ficou pré-adolescente aprendeu a fazer brigadeiros e vendia na escola, entre 

os seus colegas. Todo valor arrecadado, guardava em casa no seu porquinho. Em todo seu 

percurso de escola do ensino maternal até o Ensino Médio cursou em escola pública, 

inclusive um curso técnico. Quando cursava, foi selecionada com o auxílio transporte 

durante os três anos. Com esse dinheiro sempre sobrava algum troco que depositava em 

seu porquinho. Quando terminou a Educação Básica, Laura conseguiu um estágio 

remunerado na cidade em que residia. Agora sua renda era um pouco maior, pagava suas 

despesas, e o que sobrava, continuava guardando no porquinho. Neste estágio, Laura 

ganhava meio salário mínimo. Naquela ocasião ela começou a cursar a faculdade de 

Pedagogia, no turno noturno. No início, Laura trabalhava durante o dia e à noite ia para a 

faculdade de ônibus. Com o tempo ficou cansativo e ela decidiu comprar uma moto para 

facilitar a sua locomoção. Todas as economias de Laura renderam durante todos os anos 

o valor de R$ 4.500,00. Com as economias guardadas em seu porquinho, Laura então, 

começou a pensar na possibilidade de usar o dinheiro para comprar a moto. 

Analisando o texto, responda: 

a) Você acha que as economias guardadas por Laura são suficientes para comprar a moto? 

Explique: 

b) Guardar em casa as economias foi a melhor escolha de Laura? Você faria o mesmo que 

ela ou faria diferente? 
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 c) Laura poderia ter juntado mais dinheiro? Em caso afirmativo, como isso seria 

possível? 

d) Se Laura não tivesse juntado as suas economias em casa, onde ela poderia ter 

guardado? 

e) Se você estivesse no lugar de Laura, também compraria uma moto ou usaria as 

economias para outra finalidade? 

SUGESTÃO: Professor (a), estimule a discussão entre os alunos, permitindo que os 

grupos explorem as respostas uns dos outros. 

Tempo para realização dessa atividade: 02 aulas (40 minutos cada). 

 

Atividade 2: 

Para iniciar a aula, vamos exibir o vídeo “Matemática nas finanças” da série: 

Matemática Em Toda Parte, da TV Escola. A duração é de aproximadamente 28 

minutos. Com isso, os alunos poderão perceber o panorama sobre a Matemática 

Financeira e estimular o interesse dos alunos para o assunto. 

Sinopse: 

O vídeo apresenta um episódio do programa Matemática Em Toda Parte, da TV 

Escola, explorando a Matemática nas finanças do dia a dia. Contando uma breve história 

das operações, o professor Bigode sai às ruas para saber mais de que forma a Matemática 

deve ser usada no dia a dia financeiro, saindo das paredes da sala de aula. O professor 

Bigode demonstra cálculos de juros simples e compostos. O professor Bigode mostra 

como a taxa de juros, utilizada no comércio, pode influenciar no valor final de um 

produto. Por fim, ainda há um estímulo ao professor, para que ele leve aos alunos noções 

de planejamento de gastos para o momento em que eles tenham de tomar suas decisões 

financeiras. 

Após assistirmos o vídeo vamos discutir com a turma: 

a) Em quais as situações que se paga juros? Exemplifique. 

b) O que vocês entendem por juros? 

c) O que vocês entendem por juros simples? 
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d) Quem poderia citar um exemplo do dia a dia em que calculamos os juros simples? 

Tempo para realização dessa atividade: 02 aulas (40 minutos cada). 

 

Atividade 3: (Questão adaptada de Brasil Escola) 

João Carlos foi ao banco conferir seu saldo. Em sua última consulta, tinha R$ 3.400,00. 

Durante o mês ele fez um depósito de R$ 500,00, pagou algumas contas no débito que 

totalizaram R$ 980,00 e fez um pagamento em cheque de R$ 320,00. Qual será o saldo 

após essas transações financeiras? Sabe-se que o dinheiro rende 2% a.m. Ao passar 1 mês, 

quando João Carlos voltar ao banco e consultar seu saldo, que valor deverá encontrar? 

Discutir com a turma: 

a) O que você entende por saldo? 

b) O que significa débito? 

c) O que significa render 2% de aumento? 

 

Tempo para realização dessa atividade: 02 aulas (40 minutos cada).  

Atividade 4: (Questão adaptada de Brasil Escola) 

Ana Cecília foi ao banco solicitar um empréstimo de R$ 15.000,00. Ela terá que pagar 

essa quantia ao término de 3 anos, com taxa de juros simples de 3% ao mês. Quanto ela 

pagará de juros? Qual será o montante que vai ser pago por Ana Cecília ao banco no final 

do empréstimo? 

Discuta com a turma: 

a) Em que situações pagamos juros? 

b) Como os bancos conseguem ter lucro? 

c) Se a taxa é de 3% ao mês, como vou calcular essa taxa para 3 anos? Lembre-se 

que 1 ano = 12 meses. 

d) O que você entende por empréstimo? 

e) Se vamos calcular uma porcentagem de aumento de 3%, por qual número devo 

multiplicar? 

f) De acordo com o texto acima, o empréstimo que Ana Cecília fez representa: 

(    ) Montante  (    ) Capital  (    ) Juros 

g) O que é montante? 
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h) O que diferencia o capital do montante? 

 

Tempo para realização dessa atividade: 02 aulas (40 minutos cada). 

 

Atividade 5 

 

Leia a tirinha da conversa de Cascão e Marcelinho a respeito de “desejo e necessidade” e 

a seguir responda ao que se pede: 

 

Fonte: Turma da Mônica 

 

A tirinha traz o questionamento quanto à necessidade de adquirir ou não algum 

produto. Analisando esse contexto, converse com sua dupla e responda as questões 

que seguem: 

a) O que vocês fariam no lugar do Cascão? 

b) Discuta a respeito do comportamento de Cascão e escreva o que entenderam. 

c) Como vocês analisam o comportamento de uma pessoa em querer comprar 

“tudo” o que encontra pela frente? 

 

Tempo para realização dessa atividade: 02 aulas (40 minutos cada). 

 

 

Atividade 6 

 

Leia atentamente a tirinha a seguir: 
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Fonte: OBEF – Fase 2 – Nível 3 

 

A tirinha traz uma problemática que retrata o consumismo, impactando no cotidiano das 

pessoas. Analisando o contexto, responda ao que se pede: 

 

a) Você concorda com a atitude da garota de não sair de casa para conter o 

consumismo? 

b) Na fala da tirinha “- Não sai mais de casa pra comprar? Isso é ótimo!”, na sua 

opinião, o que esse comportamento está indicando? 

c) Se você estivesse no lugar da personagem, o que faria? 

d)  Qual o impacto que o comportamento dessa menina traz para a sua vida e para a 

vida das pessoas que vivem com ela? 

Tempo para realização dessa atividade: 02 aulas (40 minutos cada). 

  

 

Atividade 7 

 

Leia a charge a seguir. Em seguida, assista ao vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=KLgWdXN0G5I  e faça um planejamento financeiro 

a partir das despesas e receitas de sua família:  

Fonte: Google 

https://www.youtube.com/watch?v=KLgWdXN0G5I
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Tempo para realização dessa atividade: 02 aulas (40 minutos cada). 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como objetivo propor uma Sequência Didática sobre 

Educação Financeira para estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental. Nesse 

contexto, a utilização da Sequência Didática como metodologia de ensino e de 

aprendizagem visa auxiliar o trabalho do professor por meio de aplicações concretas do 

cotidiano em sala de aula, além de trazer aulas diferentes do tradicional com rodas de 

conversas, socializando suas vivências, estimulando os alunos a apreciarem o 

aprendizado de Matemática. 

Deste modo, a escola tem um papel fundamental no sentido de desenvolver e 

aprimorar a postura crítica nos alunos, tornando pessoas curiosas e com senso de 

investigação para a realidade que está inserido. Portanto, a Educação Financeira é 

indispensável para a população, evitando assim que as pessoas entrem nas armadilhas do 

consumismo desenfreado, o que compromete a renda e ocasiona o endividamento. 

Ainda, com base nos conhecimentos de Educação Financeira adquiridos nas 

escolas, os estudantes poderão utilizá-los no seu dia a dia, analisando cada situação em 

sua tomada de decisão e para saber se posicionar, sendo pessoas conscientes, críticas e 

reflexivas. 
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APÊNDICES 

 

Estas atividades propostas seguem as etapas de uma sequência de didática sob a 

perspectiva de Zaballa. 

 

Busca de soluções 

 

Atividade 1 

 

a) Você acha que as economias guardadas por Laura são suficientes para comprar a 

moto? Explique: 

Resposta: Infelizmente não. Porque o valor de mercado de uma moto está acima 

desse valor de RS 4.500,00. 

 

b) Guardar em casa as economias foi a melhor escolha de Laura? Você faria o mesmo 

que ela ou faria diferente? 

Resposta: Não. Eu guardaria numa poupança no banco, visto que sou uma pessoa 

consumista. 

 

c) Laura poderia ter juntado mais dinheiro? Em caso afirmativo, como isso seria 

possível? 

Reposta: Sim. Pois se estivesse aplicado na poupança renderia algum valor. 

 

d) Se Laura não tivesse juntado as suas economias em casa, onde ela poderia ter 

guardado? 

Resposta: No banco, aplicado na poupança. 

 

e) Se você estivesse no lugar de Laura, também compraria uma moto ou usaria as 

economias para outra finalidade? 

Resposta: Eu juntaria mais dinheiro para comprar a moto à vista e nova.  

 

Atividade 2 

 



40 
 

 

a) Em quais as situações que se paga juros? Exemplifique. 

Resposta: Cartão de crédito, compras no crediário próprio, empréstimo bancário, 

conta de energia, conta água, boletos etc. 

 

b) O que vocês entendem por juros? 

Resposta: Uma remuneração do capital emprestado por um determinado prazo. 

 

c) O que vocês entendem por juros simples? 

Resposta: É um valor em que o valor não se altera no decorrer do tempo (neste 

caso meses). 

 

d) Quem poderia citar um exemplo do dia a dia em que calculamos os juros simples? 

Resposta: Conta de energia, conta água, boletos 

 

Atividade 3: 

 

Seu último saldo era de R$ 3.400,00, fez um depósito de R$ 500,00 e pagou algumas 

contas que totalizaram R$ 980,00, também fez um pagamento com cheque de R$ 320,00. 

Então, devemos somar o depósito e retirar os pagamentos 3.400 + 500 – 980 – 320 = 

2.600. 

Após as transações financeiras, o seu novo saldo é de R$ 2.600,00. 

Agora vamos encontrar 2% de  R$ 2.600,00: 

Mentalmente: 1% de R$ 2.600,00 é R$ 26,00 reais. 

Então 2% de R$ 2.600,00 é R$ 52,00 reais (podemos pegar o valor que encontramos de 

1% e somar 26,00 + 26,00 = 52,00) 

Seu saldo após o rendimento será R$ 2.652,00 ou calculando diretamente: Como 

queremos um aumento de 2%, basta multiplicar por 1,02, então 1,02 x 2.600,00 = R$ 

2.652,00 reais. 

 

a) O que você entende por saldo? 

Resposta: A diferença entre o débito e o crédito de uma conta, em dado instante. 

 

b) O que significa débito? 
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  Resposta: É um meio de pagamento em que o dinheiro sai da conta de quem o 

realiza no momento exato da transação. 

 

c) O que significa render 2% de aumento? 

Resposta: É basicamente o aumento que aplica a um determinado valor a 2%. 

 

 Atividade 4: 

 

Vamos tentar calcular mentalmente: 

O capital emprestado é de R$ 15.000,00. 

O juro é de 3% ao mês. 

1% é a centésima parte de 15.000, ou seja, 15000/100 = 150,00. 

Assim 3% de R$ 15000,00 = 3 x 150,00 = 450,00 

O prazo da dívida é de 3 anos = 36 meses (1 ano = 12 meses). 

Podemos calcular assim: 10 meses + 10 meses + 10 meses + 6 meses = 4.500 + 4.500+ 

4.500 + (6 x 450) = 16.200,00 

Portanto, o valor a ser pago por Ana Cecília será de R$ 16.200,00 de juros ao banco. 

Para saber a quantia final a ser paga, devemos acrescentar o capital com os juros: 15.000 

+ 16.200 = 31.200 reais (esse será o valor do montante). 

 Agora vamos tentar que os alunos pensem em uma resposta geometricamente 

            

 

Outra resolução: 

O capital emprestado é de R$ 15.000,00. 
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O prazo da dívida é de 3 anos = 36 meses (1 ano = 12 meses, então 3 anos = 36 meses). 

O juro é de 3% ao mês. 

Então podemos multiplicar o tempo pela taxa de juros 36 x 3% = 108%, transformando 

em decimal, temos 108/100 = 1,08. 

Agora vamos multiplicar pelo capital: 1,08 x 15.000 = 16.200. 

Então, Ana Cecília irá pagar R$ 16.200,00 de juros ao banco. 

Para saber a quantia final a ser paga devemos acrescentar o capital com os juros: 

15.000,00+16.200,00 = 31.200,00 (esse valor é o montante) 

                                                                                 

Vamos tentar encontrar outra solução por meio da fórmula: 

Organizar as informações do problema: 

Capital (C): 15.000. 

Tempo (t): 3 anos vamos transformar para meses (1 ano = 12 meses), então 3 anos é igual 

a 36 meses. 

Taxa (i): 3/100 = 0,03 

Vamos utilizar a fórmula (J = C. i. t), para encontrar os juros: 

J = C.i.t 

J = 15.000 x 0,03 x 36 

J = 16.200. 

Logo, os juros que Ana Cecília irá pagar ao banco será de R$16.200,00. 

Vamos utilizar a fórmula (M = C + J), para encontrar o montante: 

M = C + J 

M = 15.000 + 16.200 

M = 31.200. 

Logo, o montante que Ana Cecília irá pagar é de R$ 31.200,00. 

 

a) Em que situações pagamos juros? 

Resposta: Quando fazemos um empréstimo bancário, atrasamos cartões de 

créditos e outras contas.  

 

b) Como os bancos conseguem ter lucro? 

Resposta: Através dos juros pagos pelos clientes. 
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c) Se a taxa é de 3% ao mês, como vou calcular essa taxa para 3 anos? Lembre-se 

que 1 ano = 12 meses. 

Resposta: i = 3 a.m. 

                i = 0,36 a.a. 

 

d) O que você entende por empréstimo? 

Resposta: É um contrato entre o cliente e a instituição financeira pelo qual o 

primeiro recebe uma quantia que deverá ser devolvida ao banco em prazo 

determinado, acrescida dos juros acertados. 

 

e) Se vamos calcular uma porcentagem de aumento de 3%, por qual número devo 

multiplicar? 

Resposta: Por 100. 

 

f) De acordo com o texto acima, o empréstimo que Ana Cecília fez representa: 

(    ) Montante  ( x ) Capital  (    ) Juros 

 

g) O que é montante? 

Resposta: É a soma do capital e o juro por ele produzido. 

 

h) O que diferencia o capital do montante? 

Resposta: Capital é o valor investido ou emprestado inicialmente. Montante é a 

soma desse capital com os juros. 

 

Atividade 5 

 

a) O que vocês fariam no lugar do Cascão? 

Resposta: Eu ouviria a opinião de Marcelinho e depois falaria meu argumento 

porque a necessidade de adquirir o produto o sabão, shampoo e bucha. 

 

b) Discuta a respeito do comportamento de Cascão e escreva o que entenderam. 

Resposta: Podemos perceber que Cascão é uma pessoa consumista que compra 

sem necessidade do produto. Esse comportamento em muitas famílias ocasiona o 

endividamento comprometendo toda a renda.  
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c) Como vocês analisam o comportamento de uma pessoa em querer comprar 

“tudo” o que encontra pela frente? 

Resposta: Uma pessoa consumista sem nenhum planejamento financeiro. 

 

Atividade 6 

 

a) Você concorda com a atitude da garota de não sair de casa para conter o 

consumismo? 

Responder: Não. Porque não vai resolver o problema. 

 

b) Na fala da tirinha “- Não sai mais de casa pra comprar? Isso é ótimo!”, na sua 

opinião, o que esse comportamento está indicando? 

Resposta: Uma pessoa descontrolada e consumista que fica comprando coisas 

supérfluas.  

c) Se você estivesse no lugar da personagem o que faria? 

d) Resposta: Faria um planejamento financeiro com minha receita e despesas para 

saber onde está gastando mais o dinheiro.  

 

e) Qual o impacto que o comportamento dessa menina traz para a sua vida e para a 

vida das pessoas que vivem com ela? 

Resposta: Ocasiona na menina uma perda de uma grande quantia em dinheiro e 

acumulando objetos que são dispensáveis. Sendo que ela não tem consciência 

financeira sendo aquela pessoa vulnerável as propagandas. Sendo que família 

pode passar por vários apertos em seu orçamento.  

 

Atividade 7 

 

Leia a charge a seguir. Em seguida assista o vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=KLgWdXN0G5I  e faça um planejamento financeiro 

a partir das despesas e receitas de sua família:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=KLgWdXN0G5I
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Resposta: Espera-se com essa atividade que os alunos consigam montar planejamento 

financeiro em uma tabela que pode ser feita no computador no Excel ou no caderno com 

as receitas e as despesas da família. Com o auxílio dessa planilha consiga organizar as 

suas finanças, controlar gastos e anotar os ganhos para ter segurança em relação ao 

dinheiro. Além disso, vai ajudar melhorar a saúde financeira da família, gerando mais 

qualidade de vida. Deste modo, o aluno terá uma noção de planejamento nos momentos 

de tomada de decisão. 

 

 

 

Diálogo entre professor e aluno 

 

Nessa roda de conversa com os alunos, o professor busca entender quais foram as 

dificuldades encontradas e como interpretam e elaboram suas estratégias para resolução 

dos problemas e incentiva para que eles possam expressar todos os sentimentos diante das 

atividades desenvolvidas. 

Logo após esse momento de conversa, devemos falar que no caso de juros simples, 

ele se mantém inalterado ao longo do processo. Antes de falar da fórmula, verifique se 

algum aluno consegue sistematizar a fórmula com palavras, porque eles podem utilizá-la 

ou não. A fórmula existe para demonstrar que sempre se tem um padrão de cálculo. E 

mostrar a importância da Educação Financeira. 
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Tempo para realização dessa atividade: 02 aulas (40 minutos cada) 

  

Conclusões 

 

O professor trará os slides ou escreve no quadro a partir das observações que os 

alunos listaram, para que as informações e as ideias passadas durante as atividades sejam 

sistematizadas. 

Tempo para realização dessa atividade: 01 aula (40 minutos cada). 

 

Nessa perspectiva, os professores poderão utilizar metodologias em sala de aula para 

auxiliar os alunos no processo de ensino e de aprendizagem. A sequência didática 

proposta deste estudo, o professor poderá adaptar se for o caso, pois cada turma tem um 

perfil diferente. Isso possibilitará ao aluno pensar e se relacionar com outros 

conhecimentos adquiridos da Educação Financeira com o objetivo de fazer os cálculos 

mentalmente ou por meios de outras estratégias, que o professor poderá direcionar o aluno 

a encontrar uma resposta sem o uso de fórmulas.  


