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Resumo: 

Compreender Matemática é uma competência fundamental para uma plena 

inserção no mundo contemporâneo tendo em vista a sua utilização nas mais 

variadas mídias. A abordagem conjunta entre Educação Financeira e Fiscal 

fundamenta-se na percepção de que o dinheiro é um tema que mobiliza e incentiva 

as pessoas e acredita-se está de acordo com as propostas curriculares pois os 

PCN+ (2002) já enfatizavam que '...aprender Matemática de uma forma 

contextualizada integrada e relacionada a outros conhecimentos traz em si o 

desenvolvimento de competências e habilidades que são essencialmente 

formadoras à medida que instrumentalizam e estruturam o pensamento do aluno 

capacitando-o para compreender e interpretar situações para se apropriar de 

linguagens específicas argumentar analisar e avaliar tirar conclusões tomar 

decisões e generalizar '. O projeto tem como sua principal motivação promover a 

conscientização e formação dos estudantes sobre a necessidade de que aprendam 

a lidar com o dinheiro. O planejamento financeiro não é algo apenas para o futuro 

mas algo que começa no presente e que pode contribuir para os estudantes 

aprenderem a planejar e traçar estratégias para atingir estes objetivos. É 

extremamente necessário os indivíduos saberem lidar com o dinheiro pois as 

relações sociais e a realização pessoal são em maior ou menor escala influenciados 

por ele. Buscamos fomentar entre os estudantes do Ensino Médio reflexões sobre a 

necessidade de uma formação relacionada a educação financeira e educação fiscal 

instigando-os a compreender o papel do dinheiro na sociedade seu uso consciente 

e responsável. Dar subsídios aos estudantes para que possam fazer um 

planejamento financeiro adequado e colaborar na administração econômica familiar 

bem como aprender a fazer a administração do dinheiro. Até o presente momento já 

foi realizada a capacitação das bolsistas através do estudo e pesquisa sobre 

investimentos onde se buscou compreender os conceitos básicos e quais 

investimentos são mais viáveis e as condições de risco e retorno. Posteriormente as 

bolsistas realizaram a análise do perfil de alguns estudantes de escolas públicas do 

Litoral Norte Gaúcho através de um questionário quantitativo. Futuramente serão 

realizadas oficinas para disseminação do conhecimento sobre Educação Financeira 

com estudantes de escolas públicas do Litoral Norte gaúcho.  


