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"Se a gente quiser modicar alguma coisa, 
é pelas crianças que devemos começar.“

Ayrton Senna (Ídolo Mundial nas pistas)

   Como formar cidadãos mais preparados para gerir suas nanças?

   Como transformar a cultura do consumismo exacerbado em uma 
cultura que resulte em uma nova geração de consumidores mais 
conscientes e sustentáveis para a economia do país?

   Como preparar nossas crianças para o mundo dos adultos, 
apresentando-as  ferramentas para que se tornem cidadãos conscientes 
e, posteriormente,  futuros prossionais de sucesso?
 

Através da Educação Financeira para crianças e adolescentes.

A Landulfo Finanças desenvolve trabalhos na área de 
Educação Financeira, consultoria e assessoria com 
conteúdos sobre nanças pessoais e empresariais. 

Nosso foco principal é ensinar como aplicar as 
ferramentas existentes para a inserção da educação 

Financeira nas Escolas. 



Tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento da cultura de:

•  Planejamento
 
•  Prevenção

•  Poupança

•  Investimento

•  Consumo consciente

   Oferecer ao aluno informações e orientações para o 
desenvolvimento de comportamentos nanceiros saudáveis, a m de 
que ele possa aplicá-los em sua vida e tornar-se um adulto mais 
consciente em relação ao dinheiro e ao meio ambiente em que vive.

O PROGRAMA:

* Fonte ENEF

   A proposta pedagógica* do material foi concebida visando 
rearmar a transversalidade do tema Educação Financeira e sua 
articulação com o currículo escolar. Desse modo, os objetivos a 
serem alcançados são:

A IMPORTÂNCIA NA VIDA DOS ALUNOS:

• Formar para a cidadania;

• Ensinar a consumir e a poupar de modo ético, consciente e 
responsável;

• Oferecer conceitos e ferramentas para a tomada de decisão 
autônoma baseada em mudança de atitude;

• Formar disseminadores e/ou multiplicadores em Educação 
Financeira;

• Ensinar a planejar em curto, médio e longo prazos;

• Desenvolver a cultura da prevenção e proteção;

• Proporcionar a possibilidade de mudança da condição atual.

A PREPARAÇÃO DOS PROFESSORES:

 Fornecer suporte, orientações pedagógicas 
e informações adicionais para que os 
conteúdos de Educação Financeira possam 
ser trabalhados em sala de aula. Ademais, o 
professor é o agente fundamental no 
processo de aprendizagem dos alunos, 
orientá-los para que o seu envolvimento e a 
sua atuação contribuam para resultados 
signicativos não só na vida dos alunos, 
como também na sua própria vida. 
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