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Você sabia que Educação Financeira é política permanente de estado no Brasil?
Aposto que não.
Em 2010, a Estratégia Nacional de Educação Financeira – ENEF foi instituída, pelo decreto
Nº 7.397, com a “finalidade de promover a educação financeira e previdenciária e contribuir
para o fortalecimento da cidadania, a eficiência e solidez do sistema financeiro nacional e a
tomada de decisões conscientes por parte dos consumidores”.
Como forma de promover ações permanentes de Educação Financeira no Brasil, a ENEF
tem suas ações coordenadas e executadas no âmbito do Ministério da Fazenda, pelo Comitê
Nacional de Educação Financeira – CONEF.
Esse comitê é composto pelos seguintes órgãos: Banco Central do Brasil, Comissão de
Valores Mobiliários, Superintendência Nacional de Previdência Complementar,
Superintendência de Seguros Privados, Ministério da Fazenda, Ministério da Educação,
Ministério do Trabalho e Previdência Social e Ministério da Justiça.
Dentre os principais programas dentro do contexto da ENEF e de interesse de educadores,
destaco aqui o Programa Educação Financeira nas Escolas.
Esse programa tem como objetivo levar educação financeira ao ambiente escolar, nos
âmbitos do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para o “desenvolvimento da cultura
de planejamento, prevenção, poupança, investimento e consumo consciente nas futuras
gerações de brasileiros”.
Como principal produto desse programa, foram produzidos materiais didáticos na forma de
livros, um para cada ano do Ensino Fundamental e Médio, desenvolvidos com base no
conceito de ciclos e integrando os conteúdos de finanças às situações cotidianas reais
vividas dentro de cada faixa etária dos alunos.
Essa integração dos conteúdos com o dia-a-dia dos estudantes facilita a incorporação de
bons hábitos financeiros desde a escola, além de ajudar na fixação dos conteúdos.
Além dos livros, o programa desenvolveu material especificamente para professores, com o
objetivo de orientá-los na condução das situações didáticas presentes nos livros.
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Todo esse material pode ser baixado, gratuitamente, nos links abaixo:
Ensino Fundamental
http://www.vidaedinheiro.gov.br/livros-ensino-fundamental/
Ensino Médio
http://www.vidaedinheiro.gov.br/livros-ensino-medio/
Considerando a qualidade desse material, pais e educadores/escolas têm uma ferramenta
poderosa em suas mãos.
Se você tem um(a) filho(a) em qualquer série do ensino fundamental ou médio e tem se
perguntado como educá-lo(a) financeiramente, eis sua resposta.
Caso seja professor, ou gestor de uma escola, e gostaria de incorporar conteúdos de
educação financeira aos seus alunos, esse material pode ser incorporado como atividade
complementar.
Então, mãos à obra!
Jerffeson Teixeira de Souza, Ph.D.
Fundador e Editor do Blog “Meu Educador Financeiro”
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