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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(  X  )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL E FAMILIAR: PRIMEIRAS IMPRESSÕES 

SOBRE A IMPORTÂNCIA DO TEMA NA COMUNIDADE ESTUDANTIL EM DUAS 

ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS DE PONTA GROSSA - PR 

Jocimar D. Prado (jdprado@uepg.br)1 

Sandro Camargo (srcamargo@uepg.br)2 

Resumo: A gestão adequada de suas finanças garante que pessoas e famílias não necessitem buscar recursos 
caros no mercado financeiro ou mesmo tornarem-se inadimplentes. Observa-se que a educação financeira tem se 
tornado uma preocupação mundial envolvendo entidades internacionais e governos que reconhecem que a boa 
gestão das finanças pessoais é fator de inclusão e de acesso a melhores condições de vida. Assim, a presente 
proposta tem como objetivo geral demonstrar a estudantes de nível médio de escolas públicas a importância da 
gestão das finanças pessoais e familiares, levando-os a compreender seus princípios básicos, tornando-os 
multiplicadores das ideias relativas à gestão da economia doméstica capacitando-os a influenciar o ambiente 
onde estão alocados. A metodologia, sucintamente, consiste em contatar as escolas públicas da cidade de Ponta 
Grossa (Pr.) onde haja ensino médio, cadastrar alunos e familiares interessados no projeto, traçar um cronograma 
de ações junto com a coordenação pedagógica de cada escola e fazer atendimentos individualizados aos 
participantes. Assim, espera-se conscientizar os participantes sobre importância da gestão financeira pessoal, 
tornando-os multiplicadores da ideia. 

Palavras-chave: Educação. Finanças. Pessoais.   

EDUCAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL E FAMILIAR 

PÚBLICO-ALVO  

Alunos matriculados em escolas públicas cursando ensino no nível médio, seus familiares e 

demais pessoas indicadas ou que busquem apoio no projeto. Acadêmicos do curso de 

contabilidade da UEPG. Número aproximado de 150 pessoas a serem atingidas pelas ações. 

 
1 Coordenador; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Curso de Ciências Contábeis (jdprado@uepg.br). 
2 Supervisor; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Curso de Ciências Contábeis (srcamargo@uepg.br). 
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Município de Ponta Grossa - Pr 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Instituto de Educação Prof. César Prieto Martinez situado a rua Joaquim de Paula 

Xavier, 636 - Estrela, Ponta Grossa – Pr. e o Colégio Estadual Presidente Kennedy sito a Rua 

Anita Garibaldi, 150 - Nova Rússia, Ponta Grossa - PR 

JUSTIFICATIVA 

Conforme destaca Saraiva (2017) a educação financeira vem ganhando relevo desde 

o início do século XXI, observando-se um movimento internacional de seu fortalecimento.  

À primeira vista pode parecer lógico que as pessoas devam evitar gastar mais do 

que ganham ou fugir de modalidades de crédito caro com juros que tornarão impossível a 

quitação da dívida contraída, mas nem sempre isso é tão óbvio para o cidadão com menores 

conhecimentos sobre finanças que acaba não tendo meios para exercer um controle efetivo 

sobre seus gastos ou caminhos para buscar recursos mais baratos. (OCDE/CVM, 2005) 

Por outro enfoque, ter uma mínima estabilidade financeira representa a 

possibilidade de as pessoas atingirem um grau maior de cidadania, tendo acesso a itens 

materiais básicos para isso, tais como alimentação adequada, roupas, livros, lazer, cultura e 

medicamentos. (HILLESHEIM et all, 2019) 

A educação financeira não é apenas um conjunto de conhecimentos sobre controles 

em planilhas, mas sim, uma verdadeira mudança de postura do indivíduo em relação a sua 

forma de obter recursos e de consumi-los (BCB, 2017).  

Dentro do contexto apresentado, o presente projeto de extensão buscará atuar entre 

famílias que reconheçam que têm necessidade de auxílio em suas finanças, mas, acima de 

tudo, atuará junto a alunos do ensino médio visando plantar a consciência da necessidade da 

gestão de finanças pessoais e familiares e espera que tais alunos sejam elementos 

multiplicadores dessas ideias. Subsidiariamente, promoverá a aproximação do curso de 

Ciências Contábeis com a comunidade que necessita de seus conhecimentos acadêmicos, 

tornado a teoria da sala de aula em ação prática e objetiva. 
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OBJETIVOS 

O objetivo geral do projeto é demonstrar a estudantes de nível médio de escolas 

públicas a importância da gestão das finanças pessoais e familiares, levando-os a compreender 

seus princípios básicos, tornando-os multiplicadores das ideias relativas à gestão da economia 

doméstica capacitando-os a influenciar o ambiente onde estão alocados. 

Como objetivos específicos, delinearam-se os seguintes: 

a) Integrar estudantes de ensino médio de escolas públicas da cidade de Ponta Grossa com o 

curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual de Ponta Grossa; b) Desenvolver a 

prática de elaboração de instrumentos de controle financeiro apropriados para a realidade dos 

alunos envolvidos e seus familiares; c) Proporcionar acompanhamento e aconselhamento 

sobre finanças para alunos e familiares voluntários; d) Promover ações em parceria com as 

escolas participantes relacionadas com a conscientização dos estudantes em geral sobre a 

importância da educação financeira. 

METODOLOGIA 

Para atingir os objetivos propostos, propõem-se as seguintes etapas: 

1º Cadastramento de acadêmicos do Curso de Ciências Contábeis interessados em participar 

do projeto como monitores; 2º Contato com as coordenações pedagógicas de escolas públicas 

da Cidade de Ponta Grossa onde existam cursos de nível médio; 3º Seleção de alunos dessas 

escolas com o cadastramento de seus dados e de familiares que venham a ter interesse em 

participar das atividades; 4º Estabelecimento em conjunto com a coordenação pedagógica de 

cada escola de um calendário de encontros com os alunos cadastrados onde se tratará de temas 

relativos à proposta do projeto; 5º Contato com familiares a fim de explanar e esclarecer os 

objetivos do projeto e cadastro de famílias que se voluntariem ao acompanhamento e 

aconselhamento sobre a gestão de suas finanças; 6º Encontros com os acadêmicos de Ciências 

Contábeis a fim de estabelecer cronogramas e metas; 7º Encontros presencias em instalações 

cedidas pelas escolas e/ou nas instalações cedidas pelo Departamento de Contabilidade com 

prévio agendamento a fim de promover a integração entre os alunos das escolas e os 

acadêmicos do curso de Ciências Contábeis e desenvolvimento de trabalhos relativos ao 

projeto; 8º Desenvolvimento de uma base teórica mínima sobre o tema e prática utilizando 

computadores ou planilhas manuais; 9º Atendimento individualizado aos familiares 
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cadastrados no projeto a ser realizado nas Dependências do Departamento de Contabilidade 

com data e horário previamente agendado; 10º Realização de encontros para avaliação do 

andamento dos trabalhos. 

RESULTADOS 

O projeto ora apresentado foi posto em prática no início do mês de março de 2020, 

conforme previsto no cronograma apresentado. 

O primeiro resultado prático gerado foi a criação de um material de apoio para a 

formação do embasamento teórico dos alunos, fundamentado nos estudos desenvolvidos no 

Brasil pelo Banco Central, apoiado nos conceitos da OCDE. Haveria, ainda, o envolvimento 

de acadêmicos do curso de ciências contábeis do primeiro ao quarto ano. Um levantamento 

prévio apontou o interesse de dezoito acadêmicos, embora esse número pudesse se ampliar, 

caso não tivesse ocorrido a suspensão das aulas no ensino superior no mês de março de 2020. 

Foram contatados o Colégio Estadual Regente Feijó; o Instituto de Educação Prof. 

César Prieto Martinez e o Colégio Estadual Presidente Kennedy.   

O contato com o Colégio Regente Feijó ocorreu no dia 02 de março com o diretor 

em exercício que após conhecer a proposta do projeto agendaria uma reunião com sua equipe 

pedagógica para determinar os procedimentos a serem adotados para sua implantação nas 

turmas do 3º ano do ensino médio. Entretanto, devido às resoluções tomadas pelo governo do 

estado do Paraná no combate à pandemia da Covid-19, não se pôde dar andamento aos ajustes 

nessa instituição. 

Em seguida, em 06 de março, foi feito o contato com o Instituto de Educação 

quando o projeto foi apresentado para o seu diretor. Nessa instituição foi possível visitar as 

salas de aula acompanhado de um membro da equipe pedagógica, oportunidade em que se 

pôde apresentar para os alunos e professores a ideia principal do projeto bem como seu 

objetivo e metodologia de aplicação.  

A terceira instituição visitada em 09 de março foi o Colégio Estadual Presidente 

Kennedy. Nesta instituição os procedimentos foram semelhantes aos do Instituto de Educação.  

As atividades do projeto precisaram ser suspensas a partir do dia 16 de março por 

determinação das autoridades estaduais, entretanto, embora o projeto esteja ainda suspenso 
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tendo em vista as restrições impostas pelo governo estadual sobre as escolas do ensino médio, 

pode-se relatar as primeiras impressões obtidas sobre o tema do Planejamento financeiro 

pessoal e familiar colhidas das equipes pedagógicas e dos alunos que receberam as visitas em 

seus respectivos colégios. 

Observou-se que a direção dos colégios e equipe pedagógica compreenderam a 

profundidade e a importância do que se propunha para seus alunos, em especial porque os 

primeiros alunos visitados e convidados estavam no último ano do curso e no ano seguinte 

alguns iriam prestar vestibular para continuar seus estudos e outros iriam adentrar ao mundo 

do trabalho a fim de obterem sua renda própria.  

No Instituto de Educação onde funcionam cursos técnicos profissionalizantes 

notou-se o empenho dos professores e equipe pedagógica em envolver os alunos no projeto. 

No Colégio Kennedy surgiu a possibilidade de incluir as ações do projeto nas 

atividades regulares do colégio em especial nas que envolviam noções sobre o mercado de 

trabalho ofertadas aos alunos na forma de semanas de atividades extracurriculares. 

É nosso entendimento que na maioria das turmas havia um grande entusiasmo com 

a ideia. Notou-se que as questões mais ressaltadas pelos alunos para pedidos de explicação 

envolviam qual seria a metodologia das atividades, bem como sobre o envolvimento de 

familiares nas atividades inclusive na possibilidade de desenvolverem-se assessorias 

direcionadas a problemas específicos como, por exemplo, portabilidade de débitos e 

renegociação de dívidas. 

Não foi possível ter os números finais dos alunos que se predispuseram a participar 

devido à suspensão das atividades nos colégios, entretanto, no Instituto de Educação o 

primeiro levantamento feito pela equipe pedagógica apontou 43 participantes. No Colégio 

Presidente Kennedy, estimou-se uma participação de 25 alunos. Assim, seria possível 

desenvolver o projeto com 68 alunos o que possibilitaria o envolvimento de seus familiares, 

em especial seus pais e avós, o que indica um grande potencial de o projeto atingir um ótimo 

número de participantes em dois grandes colégios da cidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ficou evidente para a equipe do projeto que ele apresenta grande potencial para atingir 

e ser útil para o público alvo, que são os alunos do ensino médio público e seus familiares, 

bem como acadêmicos do curso de ciências contábeis da UEPG. Observou-se o grande 

interesse e apoio dos colégios visitados e ao mesmo tempo novas possibilidades se 

desenharam para visita a outros que poderiam receber o projeto no segundo semestre de 2020. 

Notou-se que, para o acadêmico do curso de ciências contábeis da UEPG, o projeto 

seria um campo fértil para aplicação prática de conceitos financeiros na solução de problemas 

relevantes para pessoas e famílias e também na proposição de caminhos alternativos para os 

alunos e familiares envolvidos. O material de apoio a ser utilizado na criação da 

fundamentação teórica para os participantes do projeto já foi desenvolvido. 

Assim, nota-se a relevância da proposta e o potencial que carrega, embora seu 

desenvolvimento esteja suspenso até que se possa retornar as atividades de ensino de forma 

normalizada. 
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