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Recife, 12 de outubro de 2015

DEVEDORAS - Segundo a Serasa Experian, mais da metade das empresas
em operação no País estão inadimplentes. São quatro milhões de
empresas que somam dívidas de R$ 92 bilhões, segundo dados de agosto.
■
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Educação financeira é assunto que deve ser discutido desde a infância

Poupar para realizar sonhos

■ MÉTODO Dsop

ensina às crianças a
importância de
abrir mão de algo
momentâneo
por algo que vale
a pena esperar

Arthur Mota

Folha resume
Em tempos de séria crise econômica, é
importante incentivar as crianças a utilizar
melhor o dinheiro e, sobretudo, a participar do
orçamento familiar. Para isso, a educação
financeira deve começar a ser trabalhada desde
os primeiros anos de vida, tanto na escola, como
em casa. A ideia é poupar e conquistar.

DIÓGENES FREIRE

O atual momento econômico do País, aliado a uma das
datas comemorativas de grande movimento ao comércio,
traz a tona uma discussão
sobre a educação financeira
das crianças. As irmãs Júlia e
Nina Monteiro têm, respectivamente, 5 e 9 anos, estudam
no Centro Escolar Carochinha
e já desenvolveram um senso
de responsabilidade financeira.
A mãe delas, Andressa Monteiro, acompanha de perto a evolução das filhas. “Sempre trabalhei a consciência financeira e
procurei ensinar que felicidade
se constrói nas relações”.
Cada uma das irmãs recebeu
R$ 100 para administrar a compra do presente de Dia das
Crianças. Elas queriam comprar bonecas, mas na primeira

loja, Júlia gostou de um tênis
que custava R$ 96. Como a escolha a deixaria quase sem
dinheiro, resolveu pesquisar e,
em outra loja, encontrou o
mesmo tênis por R$ 40. Dos R$
60 restantes, resolveu comprar
uma sandália de R$ 20, lhe sobrando R$ 20. Como a irmã
Nina havia comprado uma sandália por R$ 60, ainda lhe restava R$ 40. Juntas, somaram as
“sobras” e compraram um kit
com duas bonecas e vários
acessórios. “Nossa mãe sempre nos ajuda e nós já estamos
guardando dinheiro para comprar o avião da boneca no
Natal, que custa R$ 300”, disse
Nina, que também guarda dinheiro para realizar dois sonhos: a festa de 15 anos e uma

viagem internacional aos 16.
Diretora pedagógica do Carochinha, Maria Isabel Azevedo
explica que, neste ano, educação financeira passou a fazer
parte do currículo da escola.
“Há uma falha na educação
das nossas crianças quando o
assunto é fazê-las usar melhor
o dinheiro e participar do orçamento familiar. Por isso, trabalhamos o tema dentro de
todas as outras disciplinas”.
O método aplicado no Carochinha foi desenvolvido pela
Dsop, empresa que se dedica
a disseminar a educação financeira infantil nas escolas
brasileiras. “O professor passa
por um curso para aplicar na
própria vida os conceitos que
serão transmitidos às crianças.

COM ajuda da mãe Andressa, Júlia (D) e Nina (E) aprendem a importante lição da poupança
Assim, eles poderão falar do
tema a partir da própria experiência”, reforça a diretora pedagógica da Dsop no Recife,
Luciana Menezes Soares.
Inicialmente, a criança é
aproximada das despesas da
casa, enquanto a família participa de palestras para absorver os novos conceitos.
Em seguida, é desconstruída
a ideia de poupar apenas para
emergências e a criança es-

tabelece metas. A ideia é mostrar a importância de guardar
dinheiro para a realização de
um sonho. A partir dessa consciência, é estimulada a tolerância e a paciência das crianças no processo de poupança.
Aqui, elas aprendem a importância de abrir mão de
algo momentâneo por algo
que vale a pena esperar.
Continua na página 3

Saiba mais
SENTIDO - A diretora
explica que a sigla da
empresa - Dsop identifica as etapas do
processo desenvolvido
com as crianças em sala de
aula. São elas:
Diagnosticar, Sonhar,
Orçar e Poupar.

