
 

 

 
 
 
 

ESTADO DO AMAZONAS 
CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS 

GABINETE DA VEREADORA  PROFª. JACQUELINE  
 

 

PROJETO DE LEI Nº 147/2013 

                                                                                  

“INSTITUI a Educação Financeira na grade 

curricular como tema transversal para crianças 

e jovens das escolas públicas do Município de 

Manaus”. 

 

Art. 1º - Fica instituído em nível Municipal a aplicação da Educação Financeira como 

tema  transversal na grade curricular; 

Art. 2º - Cabe à Secretaria Municipal de Educação a definição da metodologia de 

Introdução do tema no Currículo Escolar; 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na sua data de publicação. 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

Na escola aprendemos, nas disciplinas regulamentares, a trabalhar em grupo, a 

conviver em sociedade. Entretanto, há uma lacuna no ensino tradicional, pois não somos 

capacitados a administrar nossa saúde financeira.  A educação financeira é fundamental 

para que o cidadão aprenda a importância das finanças no seu cotidiano e possa usar 

racionalmente seus recursos para obter qualidade de vida. As crianças também são 

consumidoras e, como tal, precisam, desde cedo, serem preparadas para lidar bem com 

o dinheiro. Nesse sentido, a família e a escola são importantes aliadas na construção de 

novos padrões comportamentais.  Através da educação financeira é possível formar 

cidadãos conscientes e mais preparados para participarem do desenvolvimento 

econômico e social do nosso país. 

As aulas de educação financeira nas escolas brasileiras fazem parte da 

Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), lançada pelo governo em 2009 

para elevar o nível da educação financeira brasileira. O projeto piloto de educação 

financeira para alunos do Ensino Médio foi realizado entre agosto de 2010 e dezembro 

de 2011, período no qual o tema foi abordado de forma transversal no currículo escolar, 

em diversas disciplinas. Após dois anos de projeto piloto da Estratégia Nacional de 

Educação Financeira (Enef), concluiu-se que a educação financeira é transformadora 

para a vida dos alunos e de sua família.  

A educação financeira de crianças e jovens tem se mostrado eficaz para formar 

poupadores e administrar suas despesas, bem como conversar com os pais sobre 

finanças e ajudar a organizar o orçamento familiar. As boas práticas de educação 

financeira devem induzir escolhas equilibradas e isso se faz combinando referências 

matemáticas com práticas ambientais, sociais, filosóficas e éticas. A educação 

financeira deve ser uma prática interdisciplinar, não necessariamente uma disciplina 

específica. Se pais e educadores perceberem isso, viraremos uma página na história do 

comportamento de consumo dos brasileiros. 
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