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Escolas dão aula de educação financeira a jovens e crianças e os ajudam a domar conta do 
celular 
 
O caderninho é rosa e da Hello Kitty, mas o que tem dentro está longe de ser brincadeira. 
Toda noite, Bárbara da Mata, 17, anota cada centavo gasto durante o dia: lanche, remédio, 
itens de papelaria, passagem de ônibus. 
 
"Tenho que ter controle do que eu gasto", diz a adolescente, aluna do terceiro ano do ensino 
médio do Santa Amália (zona sul), orgulhosa do hábito recém-adquirido. 
 
Há pouco mais de dois meses, seu colégio passou a oferecer uma aula extracurricular 
quinzenal sobre educação financeira a alunos do segundo e do terceiro ano. 
 
No Franciscano Pio 12 (zona oeste), as aulas entraram na grade da segunda série do ensino 
médio há três anos. 
 
Santa Amália e Pio 12 não são exceção. Eles fazem parte de um grupo cada vez maior de 
escolas particulares que estão oferecendo orientação financeira a seus alunos. 
 
Como são aulas dadas por iniciativa das escolas, não há uma ementa obrigatória. No geral, os 
encontros abordam juros, finanças pessoais, sistemas de cartão de crédito, mercado 
financeiro, poupança e toda uma gama de temas que, antes, eram coisa de gente grande. 
 
"A escola preparava bem academicamente, mas os alunos saíam crus em visão de mundo", diz 
Ana Maria Andolfato, responsável pela disciplina no Pio 12. 
 
Os pais, diz a professora, agradecem. No decorrer das aulas de Ana Maria, os jovens são 
desafiados a baixar a conta do celular, guardar e aplicar dinheiro - de mentirinha ou de 
verdade. 
 
Na Bolsa de Valores, por exemplo, os jovens podem participar de cursos on-line, visitas, além 
de competições presenciais ou virtuais. 
 
Para José Augusto Lourenço, presidente do Sieeesp (Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino 
do Estado), a inclusão do tema nos currículos é uma tendência. 
 
"Alguns colégios têm usado as finanças como tema transversal", diz, ressaltando que, além da 
matemática, as aulas podem incluir geopolítica, sociologia e ecologia, com o estímulo ao 
consumo consciente. 
 
PÚBLICAS 
 
A orientação financeira não é exclusividade de escolas particulares de São Paulo. Desde 
agosto, CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e várias entidades públicas e privadas estão 
levando educação financeira a 450 escolas públicas do país. 
 
O projeto-piloto é uma das ações da estratégia nacional de educação financeira lançada pelo 
governo federal. 
 
No programa, os alunos são orientados em temas como orçamento familiar, 
empreendedorismo, economia do país e do mundo durante as aulas de matemática, sociologia, 
história e outras. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 4 out. 2010, Cotidiano, p. C6. 


