
DIVULGAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS  - Diretoria de Ensino Região Osasco 

 

Nome da Unidade: Diretoria de Ensino Região Osasco                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Nome do (a) Diretor (a): Irene Machado Pantelidakis – Dirigente Regional de Ensino 

 

Nome do Projeto / Ação / Evento: Projeto: “Meu Dinheiro, Meu Negócio” 

 

Tipo do Projeto / Ação / Evento: Projeto de Educação Financeira 

A Educação Financeira possibilita que os indivíduos e as sociedades melhorem sua 

compreensão em relação aos conceitos e produtos financeiros. Com informação e 

orientação podemos nos tornar mais conscientes das oportunidades e riscos para fazer 

escolhas assertivas e sustentáveis em relação à administração de nossos recursos para o 

nosso próprio bem-estar e de toda a sociedade. 

 

 

 

Objetivo do Projeto / Ação / Evento: 

 

 Contribuir para o desenvolvimento da cultura de planejamento, prevenção, 

poupança, investimento e consumo consciente. 

 Melhorar a compreensão em relação a conceitos e produtos financeiros; 

  Desenvolver os valores e as competências necessárias para tomar consciência 

das oportunidades e riscos das escolhas financeiras; 

  Fazer escolhas bem informados e adotar ações que melhorem o bem-estar, 

comprometidos com o futuro. 

 

Data de Realização: de março a novembro/2017 

 

Público Alvo (Tipo / Quantidade): 

Foram realizados os trabalhos em 33 escolas, com um total de 7650 alunos 

 

 

Organização: 

Isolete Domiciano – NPE até agosto/2017 

Cláudia Xavier da Silva Cavalcante - NPE 

 

Quantidades de Participantes: 

7.650 alunos de 33 escolas e 17 professores envolvidos 



 

Impacto nos Resultados Educacionais da(s) Escola(s): 

O Projeto além de possibilitar aos alunos realizar suas escolhas financeiras com maior 

cautela, colocando-as em nível de real necessidade também foi de grande importância 

no desenvolvimento de habilidades relacionadas à tomada de decisões conscientes e 

também da construção do pensamento lógico, seja ele indutivo ou dedutivo, conforme 

currículo Oficial de Matemática do Estado de São Paulo. O trabalho desenvolvido foi 

bastante lúdico o que favoreceu a proximidade com a realidade dos alunos. 

 

 

 Parcerias Envolvidas: 

A empresa Junior Achievement forneceu capacitação para os professores e o material 

a ser trabalhado nas escolas. 
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