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RESUMO 

  

O presente estudo possui o objetivo de apresentar uma proposta lúdica, utilizando jogos 

educativos desenvolvidos no decorrer do trabalho, com o software Scratch, com o intuito de 

colaborar com o ensino e aprendizado da Educação Financeira. Procurou-se abranger no 

enredo dos jogos a relação do cotidiano do aluno com a Educação Financeira, além de aspectos 

da Matemática Financeira e da Educação Ambiental, com a finalidade de além de possibilitar 

aos alunos adquirirem conhecimentos matemáticos, possibilitar aprenderem como colocar em 

prática os conhecimentos adquiridos a partir da Educação Financeira de forma consciente e 

sustentável. Para o desenvolvimento do estudo além da pesquisa bibliográfica, foi também 

desenvolvida uma pesquisa exploratória e conjuntamente pesquisa de ação, sendo conduzida 

com 50 estudantes de nível fundamental a fim de identificar as dificuldades dos discentes em 

relação à conteúdos da Educação Financeira. Os jogos foram avaliados por professores de 

matemática de modo a constatar se são adequados para auxiliar o professor no ensino da 

Educação Financeira e delinear um perfil etário dos alunos, assim como perceber se a 

construção dos jogos propiciou um jogo dinâmico, divertido e que captura a atenção do 

jogador. Como resultado principal pode-se apontar que os jogos desenvolvidos podem 

contribuir para auxiliar o professor no ensino da Educação Financeira, conforme apontaram os 

professores participantes. Espera-se que com os jogos desenvolvidos seja possível difundir e 

fortalecer o conhecimento da Educação Financeira entre as crianças do ensino fundamental, 

demonstrando a importância dos conceitos da matemática em seu cotidiano, além de contribuir 

para desenvolvimento de conteúdo lúdico utilizando o software Scratch. Convém destacar que 

o jogo isoladamente não ensina, é necessário amparo pedagógico para que contribua no 

aprendizado. 

 

Palavras-chave: Educação Financeira. Jogos educativos digitais. Software Scratch. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study aims to present a playful proposal, using educational games developed during work, 

with the Scratch software, in order to collaborate with the teaching and learning of Financial 

Education. We tried to cover in the game's plot the relationship of the student's daily life with 

Financial Education, in addition to aspects of Financial Mathematics and Environmental 

Education, with the purpose of enabling students to acquire mathematical knowledge, enabling 

them to learn how to put into practice the knowledge acquired from Financial Education in a 

conscious and sustainable way. For the development of the study, in addition to the bibliographic 

research, an exploratory research and joint action research was also developed, being conducted 

with 50 elementary level students in order to identify the difficulties of students in relation to the 

contents of Financial Education. The games were evaluated by math teachers in order to see if 

they are adequate to help the teacher in the teaching of Financial Education and to outline an age 

profile of the students, as well as to see if the construction of the games provided a dynamic, fun 

game that captures the player's attention. As a main result, it can be pointed out that the developed 

games can help the teacher in the teaching of Financial Education, as pointed out by the 

participating teachers. It is expected that with the games developed it will be possible to spread 

and strengthen the knowledge of Financial Education among elementary school children, 

demonstrating the importance of math concepts in their daily lives, in addition to contributing to 

the development of playful content using the Scratch software. It should be noted that the game 

alone does not teach, it is necessary pedagogical support to contribute to learning.  

 

Keywords: Financial Education. Digital educational games. Software Scratch. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As dificuldades em lidar com o planejamento financeiro podem acarretar sérias 

consequências para os indivíduos. Segundo o Indicador Serasa Experian de Inadimplência do 

Consumidor1, no período de abril de 2021, foram registrados 63 milhões de brasileiros 

inadimplentes (SERASA EXPERIAN, 2021). Assim, torna-se importante articular a respeito da 

relevância da Educação Financeira para a formação de um cidadão financeiramente consciente. 

A Educação Financeira é primordial na vida de uma sociedade, pois a partir  dela é que 

se pode desconstruir pensamentos e hábitos prejudiciais ao lidar com o financeiro e pensar em 

responsabilidade ao gerir o dinheiro (OECD, 2005). 

A Matemática Financeira e a Educação Financeira são grandes aliadas, visto que a 

Matemática Financeira encontra-se em simples tarefas do cotidiano, como fazer compras ou 

vendas, entre outras aplicações no sistema econômico (FELLINI, 2017). Nas tarefas do cotidiano, é 

primordial o conhecimento da Educação Financeira para manter a saúde financeira, dessa 

maneira é fundamental que haja nas escolas incentivo ao estudo de ambas, uma vez que 

envolvem a formação de um cidadão mais consciente econômicamente. 

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico - OCDE (OECD, 

2005b) enfoca sobre a importância da Educação Financeira na escola, sendo necessário que as 

pessoas sejam educadas financeiramente o quanto antes possível. O Brasil participa da OCDE 

como convidado, com o objetivo de se tornar um membro efetivo, para tanto, busca adotar as 

orientações  propostas pela organização (GIORDANO, 2019). 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi alterada com o intuito de inserir a 

Educação Financeira nas escolas brasileiras, a Educação Financeira foi incorporada na BNCC e 

passou a ser tratada de forma transversal em relação aos assuntos abordados em sala de aula . 

Na Matemática, os conteúdos relativos à educação financeira foram inseridos no ensino 

fundamental em habilidades dos componentes curriculares (BRASIL, 2017). 

O ensino e aprendizagem da Matemática na modalidade do ensino fundamental requer a 

utilização de atividades e práticas lúdicas que podem ter o potencial não apenas de construir o 

conhecimento dos alunos, mas também auxiliar na criação de um pensamento consciente e 

ético (BRASIL, 2017).  

A relevância do uso de atividades lúdicas incluindo jogos no ensino e aprendizagem 

das crianças se deve a vários fatores, pois a ludicidade pode ser inserida no contexto escolar 

 
1 O Indicador Serasa Experian de Inadimplência do Consumidor contempla a totalidade dos consumidores brasileiros 

que estão em situação de inadimplência. São consumidores com pelo menos um compromisso vencido e não pago e 

que, por isso, tiveram o seu CPF incluído na base de dados da Serasa Experian.  
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como instrumento potencializador da aprendizagem, proporcionando mais significado ao 

aluno, uma vez que os jogos no ensino podem ter a capacidade de dinamizar conteúdos em sala 

de aula, fazendo com que o aluno tenha um maior interesse, além de propiciar ao discente 

construir o seu próprio conhecimento matemático (MORBACH, 2012). Portanto, utilizar jogos 

no ensino e aprendizado da Educação Financeira pode fazer com que os alunos desenvolvam 

maior interesse pelo conteúdo, além de estimular o raciocínio. 

No uso da tecnologia para aprendizagem,  o Scratch mostra-se um software que pode 

ser utilizado em sala de aula, permite o desenvolvimento de jogos com o  intuito de construir 

conhecimento para determinado conteúdo, o que pode ter o potencial de impulsionar ou 

dinamizar o ensino. A utilização de jogos educativos digitais elaborados a partir do software 

Scratch, pode colaborar no sentido de contextualizar conteúdos da Matemática a fim de aplicar 

transversalmente a Educação Financeira. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 
 

A principal motivação para abordar o presente tema surgiu durante o curso, mais 

precisamente durante a realização da disciplina Matemática Financeira. No curso da disciplina, 

foi possível compreender com mais clareza a relevância da Educação Financeira e perceber a 

importância de abordar e incentivar tais conteúdos de maneira dinâmica a fim de construir 

cidadãos conscientes de como lidar com o dinheiro.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Apresenta-se a seguir, o objetivo geral e os objetivos específicos desta pesquisa. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho tem como objetivo geral apresentar uma proposta lúdica, utilizando 

jogos educativos desenvolvidos no presente trabalho, com o software Scratch, com o intuito de 

colaborar com o ensino e aprendizado da Educação Financeira. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Fomentar a utilização de um software (Scratch) para o desenvolvimento de conteúdo 

lúdico, como jogos educativos; 

• Apresentar a importância da Educação Financeira na formação do aluno; 

• Abordar a relação da Educação Financeira com a Matemática Financeira e a Educação 

Ambiental; 

• Identificar as dificuldades dos discentes em relação à conteúdos da Educação 

Financeira; 

• Elaborar enredo dos jogos relacionando o cotidiano do aluno com a Educação Financeira; 

• Utilizar o software Scratch para criação de jogos educacionais, visando auxiliar os 

professores no processo de ensino-aprendizagem da Educação Financeira; 

• Avaliar os jogos desenvolvidos como propostas práticas de jogos educacionais  digitais 

para os conceitos da Educação Financeira. 
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1.3 QUESTÃO PROBLEMA 

 

Considerando os princípios aqui apresentados, a questão que norteia esta monografia 

é: A utilização de jogos educativos digitais desenvolvidos utilizando o software Scratch, 

contribui para que os alunos aprendam Educação Financeira? 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

A pesquisa desenvolvida caracteriza-se por ser do tipo exploratória, mas também 

pesquisa de ação. Uma vez que, segundo Gil (2008, p. 27), a pesquisa exploratória tem como 

principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a 

formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. Já 

a pesquisa de ação, é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada 

em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo, no qual os 

pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos 

do modo cooperativo ou participativo. 

Para a realização deste trabalho foram determinadas as seguintes etapas que foram 

executadas, com suas respectivas metodologias: 

 

1. Na primeira etapa, foi desenvolvido um estudo teórico dos métodos a serem 

apresentados, tal estudo procurou entender a Educação Financeira e o que está sendo 

feito para melhorar a sua aplicação no ensino; 

 

2. Na segunda etapa, foi utilizada a metodologia de revisão da literatura para identificar 

jogos educacionais, bem como alguns softwares educativos que são utilizados para o 

ensino e aprendizagem da Educação Financeira; 

 

3. Na terceira etapa, foi realizada a aplicação de um questionário on-line, disponível no 

Apêndice A. O objetivo do questionário foi de avaliar o conhecimento prévio dos 

conteúdos de Educação Financeira dos alunos do ensino fundamental nos anos finais; 

 

4. Na quarta etapa, foram desenvolvidos os  jogos educativos utilizando o software 

Scratch; 
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5. Na quinta etapa, foi realizada a aplicação de um questionário de forma on-line, 

disponível no Apêndice D, com o objetivo de verificar a avaliação dos professores de 

matemática em relação a relevância dos jogos desenvolvidos no presente trabalho, 

para o ensino e aprendizagem da Educação Financeira; 

 

6. Na última etapa, foi realizada uma análise do questionário aplicado aos profissionais da 

educação para verificar a relevância dos jogos desenvolvidos na aprendizagem. 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

O presente trabalho está organizado em 5 capítulos. No capítulo 1, apresenta-se a 

introdução à pesquisa, a questão problema que norteia o trabalho, os objetivos a serem 

alcançados, as justificativas, bem como a metodologia utilizada para aplicação, construção e 

elaboração dos jogos educativos. No capítulo 2, realiza-se um levantamento teórico revisando 

os principais conceitos apresentados na composição deste trabalho. No capítulo 3, descreve-se  

o desenvolvimento dos jogos, o software Scratch, os questionários aplicados, os materiais 

utilizados e as habilidades e competências que se pretende desenvolver. No capítulo 4, 

descreve-se os jogos, os objetivos e as etapas de cada jogo. No capítulo 5, são enunciados os 

principais resultados encontrados com a aplicação desta metodologia. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo, são apresentados o ensino da Educação Financeira, estudos sobre a 

utilização de jogos educacionais para o ensino da Educação Financeira e a utilização do 

software Scratch para o desenvolvimento de jogos. É abordada a importância da ludicidade no 

processo do conhecimento, focando principalmente no aprendizado da Educação Financeira 

através do software Scratch. 

 

2.1 O ENSINO DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 

A OCDE possui um programa de avaliação do desempenho de alunos na faixa etária 

dos 15 anos, chamado de Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA). O PISA 

avalia três domínios, sendo eles matemática, leitura e ciências, além de domínios chamados 

inovadores, como resolução de Problemas, Letramento Financeiro e Competência Global. 

A Tabela 1 apresenta os resultados divulgados pela OCDE do PISA de 2018, que 

apresentam a visão geral do desempenho em Letramento Financeiro, para tanto, foram 

avaliados estudantes de 20 países . 

 
Tabela 1 - Visão geral do desempenho em Letramento Financeiro 

 
Fonte: OECD, 2020. 
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Conforme a tabela acima, o Brasil encontra-se em desvantagem comparado com 

outros países, sua colocação foi a 17º, com média geral de 420, abaixo da média geral da 

OCDE, que foi de 505. 

Torna-se imprescindível o incentivo ao estudo da Educação Financeira no Brasil 

porque segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) (2018), muitas das 

vezes o brasileiro entende como gerir o dinheiro, mas não sabe como colocar em prática. 

Conforme a CNDL (2018), uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 

Brasil) e pela CNDL em todas as capitais, revela que  45% dos brasileiros relatam não fazer um 

controle efetivo do próprio orçamento, e entre os que fazem o controle do orçamento alguns 

sentem dificuldades nessa tarefa, sendo as principais dificuldades a falta de disciplina em anotar 

os gastos e rendimentos, a falta de tempo, a dificuldade em encontrar um mecanismo simples de 

controle de gastos e a dificuldade em fazer cálculos. 

Housel (2021) em seu livro expressa sobre o sucesso financeiro não ser uma habilidade 

técnica, mas uma habilidade pessoal, na qual o comportamento de um indivíduo é mais 

importante do que o seu conhecimento. Segundo Housel (2021), o comportamento recebe 

influências das experiências vividas por um indivíduo, assim, o conhecimento pleno do 

ferramental da Matemática Financeira não promoverá automaticamente boas decisões 

financeiras em situações nunca vivenciadas. Desta forma, a lógica financeira que cada pessoa 

possui depende fortemente do que ela vivencia e de como acredita que o mundo funciona. Os 

jogos educacionais podem ajudar a trabalhar comportamentos que podem ser adquiridos 

quando há exposição a uma determinada situação, como, por exemplo, inflação alta com baixo 

crescimento econômico.  

Assim, percebe-se que grande parte da sociedade brasileira apresenta dificuldades ao 

gerir o dinheiro, nota-se também que muitos até conhecem alguns conceitos da Educação 

Financeira, mas apresentam dificuldades em aplicá-los. Logo, vê-se como importante o incentivo 

ao estudo da Educação Financeira de modo que aborde o cotidiano do aluno, além da  

utilização de jogos que simulem situações ainda não vividas, principalmente, por crianças e 

adolescentes, com o intuito de que o aluno aprenda a superar os vieses financeiros negativos, 

para que não só saiba os conceitos do conteúdo, mas também tenha facilidade em aplicá-los, 

além disso, é fundamental tal incentivo uma vez que auxilia na formação de cidadãos mais 

conscientes e responsáveis, tornando a sociedade brasileira financeiramente educada, com 

indivíduos que conhecem e aplicam os conceitos de Educação Financeira (OCDE, 2005). 

Segundo a OCDE (2005, p.4), Educação Financeira é 
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o processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram a sua compreensão 

em relação aos conceitos e produtos financeiros, de maneira que, com informação, 

formação e orientação, possam desenvolver os valores e as competências necessários 

para se tornarem mais conscientes das oportunidades e riscos neles envolvidos e, então, 

poderem fazer escolhas bem informadas, saber onde procurar ajuda e adotar outras ações 

que melhorem o seu bem-estar. Assim, podem contribuir de modo mais consistente para 

a formação de indivíduos e sociedades responsáveis, comprometidos com o futuro. 

 

De acordo com Halles (2008), durante muito tempo no Brasil era comum gastar todo 

o dinheiro que se tinha o mais rápido possível, pois os preços dos produtos estavam em 

constante mudança, no entanto, depois da implantação do Plano Real houve uma estabilização 

na economia. Porém, muitos desses hábitos relacionados à forma de lidar com o dinheiro ainda 

permanecem, pode-se perceber portanto a necessidade de se desconstruir antigos hábitos que se 

tornaram ruins, para isso  é importante introduzir a Educação Financeira como parte do ensino 

para formar cidadãos conscientes no que tange à administração do seu dinheiro. 

A OCDE (2005b) aborda sobre a importância da Educação Financeira na escola, 

mostrando que as pessoas  devem ser educadas financeiramente o quanto antes possível. 

Conforme Giordano (2019), o Brasil participa da OCDE como convidado e por ter o objetivo 

de se tornar um membro efetivo, procura adotar as orientações  propostas pela organização. 

Assim, foram realizadas mudanças para inserir a Educação Financeira nas escolas 

brasileiras, como exemplo na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a Educação 

Financeira foi inserida e passou a ser tratada de forma transversal aos conteúdos abordados em 

sala de aula, sendo vista em habilidades dos componentes curriculares no ensino fundamental 

(BRASIL, 2017).  

O ensino fundamental, nos anos finais, aborda na Matemática, na unidade temática de 

números da BNCC (BRASIL, 2017), conteúdos que englobam a Matemática Financeira, como 

cálculos de porcentagem, porcentagem de porcentagem, juros, descontos e acréscimos, 

incluindo o uso de tecnologias digitais. Além desses conteúdos, é possível trabalhar conceitos 

básicos de economia e finanças.  

A temática de números da BNCC possibilita um estudo interdisciplinar envolvendo as 

dimensões culturais, sociais, políticas e psicológicas, além da econômica, sobre as questões do 

consumo, trabalho e dinheiro, ampliando e aprofundando os conceitos da Matemática 

Financeira, o que permite a contextualização da Educação Financeira em sala de aula 

(BRASIL, 2017). 

Segundo D’Ambrosio (2005), a Educação Matemática em um processo pedagógico 

etnomatemático pode ser muito mais relevante aos alunos, por se tratar do ambiente cultural no 

qual estão inseridos, despertando o interesse e a curiosidade do aluno em descobrir a utilidade 
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da Matemática para atividades do cotidiano e o quanto ela se comunica com a realidade em que 

vive. Portanto, a Educação Financeira pode ser relacionada à ação pedagógica da 

Etnomatemática, pois permite compreender as devidas conexões entre a realidade cultural e a 

Matemática escolar, aprendendo também com os conhecimentos do aluno, que são muitas vezes 

desprezados ou ignorados, mas podem ser relevantes para o processo de ensino-aprendizagem, 

pois mostram a utilidade e a aplicação da Matemática em processos do cotidiano. 

Um outro aspecto a ser considerado relacionado à Educação Financeira é a Educação 

Ambiental, uma vez que ela remete à sustentabilidade. Segundo Fogaça (2020), a Educação 

Ambiental consiste em utilizar do meio ambiente para satisfazer as necessidades de maneira 

consciente de modo que não falte para as gerações futuras, também pode ser vista como a 

forma de interação com o meio ambiente, preservando-o para não o comprometer no futuro. 

Para Elkington (1994), a sustentabilidade é o equilíbrio entre os três pilares: ambiental, 

econômico e social. 

Do ponto de vista social, a Educação Ambiental é o respeito ao ser humano, pois ele 

faz parte do meio ambiente, e o próprio indivíduo respeitando-se e cuidando-se, também é uma 

das mais importantes formas de sustentabilidade (PARSONS, 1965). Em relação à economia e 

à sustentabilidade, entende-se que é necessária a utilização do meio ambiente para melhorar a 

qualidade de vida do ser humano, porém deve ser feita de forma consciente. Segundo Fogaça 

(2020), a sustentabilidade não interrompe o desenvolvimento, mas corresponde a uma nova 

forma de pensar, buscando meios que propiciem o crescimento econômico sem agredir o meio 

ambiente. 

O ensino e aprendizagem da Educação Financeira estão ligados às relações dos seres 

humanos com o meio ambiente, pois o meio ambiente degradado não permite qualidade de vida 

e a sobrevivência das espécies (PARSONS, 1965). 

 

2.2  USO DE JOGOS NO ENSINO DA EDUCAÇÃO  FINANCEIRA 

 

No exercício da docência, é necessário que o professor tenha domínio de diversos 

recursos, inclusive a tecnologia, a fim de contribuir para ampliar sua visão e atuação profissional 

(BRASIL, 2015). No entanto, a utilização de tecnologias no ensino e aprendizado gera várias 

discursões,  tanto positivas como negativas. 

Estudos da OCDE (2015) apresentam, através do Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes (PISA), dados sobre a educação que apontam para o fato de que os sujeitos envolvidos 

nesse processo ainda não estão preparados para técnicas pedagógicas que explorem o máximo do 



20 
 

 

potencial tecnológico, e que ainda faltam habilidades por parte do aluno e também do professor. 

Para a OCDE (2015, p. 4, tradução nossa) “A tecnologia pode amplificar o bom 

ensino, mas uma boa tecnologia não pode substituir um ensino deficiente.”. Portanto, a 

tecnologia de forma isolada não é capaz de conseguir um resultado eficaz na aprendizagem, é 

necessário que haja todo o suporte pedagógico para que se consiga utilizá-la na educação de 

forma adequada. 

Segundo Morbach (2012), a ludicidade que os jogos propiciam no ensino e 

aprendizado da matemática apresenta suas vantagens: 

 

[...] o ensino da matemática, assim como a educação, deve ser pautado em diretrizes 

que ampliem o conhecimento para além da escola. A educação matemática, como 

uma grande área de pesquisa referente ao ensino e à aprendizagem dessa disciplina, 

defende a ludicidade dos jogos como mais uma tendência e mais um instrumento 

facilitador da aprendizagem, pois motiva o pensamento crítico e propicia a 

redescoberta e a assimilação de conceitos matemáticos. (MORBACH, 2012, p. 39). 

 

Os jogos, mas especificamente na Educação Financeira, podem desenvolver conceitos 

de primordial importância para o cotidiano do aluno, como os conceitos de honestidade e o 

saber lidar com perdas, além de estimular o raciocínio (Theodoro, 2010). 

O SimCity e o Banco Imobiliário são jogos que podem ser associados à Educação 

Financeira. O SimCity é uma das maiores franquias no gênero de simulação, construção e 

administração de cidades, foi desenvolvido pelo estúdio americano Maxis, uma subsidiária da 

Eletronic Arts, trata-se de um jogo em que o jogador é o prefeito da cidade e tem a função de 

geri-la e fazê-la crescer, o jogo possui a versão digital disponibilizada para iOS e Android de 

maneira gratuita (SOUZA, 2017). 

O jogo SimCity foi utilizado no âmbito escolar para o ensino da matemática, Mendes 

e Grando (2009), apresentaram uma discursão acerca do potencial pedagógico do jogo Simcity 

4 para as aulas de Matemática. A aplicação do jogo em sala de aula de alunos do ensino médio 

ofereceu aos estudantes a oportunidade de elaborar e refletir sobre as diferentes estratégias de 

resolução de problemas, mostrando ser um ambiente favorável à apropriação de conceitos 

matemáticos que envolvem a análise de gráficos e tabelas, tomada de decisões frente a custos e 

benefícios e a exploração do espaço do jogo de forma proporcional. Conforme Mendes e 

Grando (2009), compete ao professor a mediação  pedagógica, pois sem as orientações o jogo 

pouco contribui para o aprendizado. 

O banco imobiliário é um jogo de tabuleiro no qual os jogadores compram e vendem 

propriedades, sendo vencedor quem possuir mais propriedades ou não for à falência, este jogo 

possui a versão não digital e a digital. O referido jogo, foi aplicado em sala de aula como 
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recurso didático no processo de ensino-aprendizagem da Matemática, Oliveira (2016) relata a 

experiência que tiveram ao envolver o jogo em uma oficina de Matemática com  alunos de sexto 

e sétimo anos de uma escola pública de ensino integral da cidade de Ponte Nova, Minas Gerais. 

Segundo Oliveira (2016), para a aplicação do jogo banco imobiliário foram feitas 

algumas adaptações para privilegiar conteúdos matemáticos, nos quais os alunos apresentavam 

uma maior dificuldade, sendo necessária a elaboração de novas regras e exercícios para a 

aplicação do jogo. Foram trabalhados conteúdos de adição, subtração, multiplicação e divisão de 

números inteiros e decimais, subtração, multiplicação e divisão de frações, potenciação, 

expressões numéricas e equações do primeiro grau. O autor encontrou resultado positivo quanto 

à aplicação do jogo, apontou uma melhoria no interesse e no desempenho acadêmico dos alunos 

na aula de Matemática. 

Os jogos SimCity e Banco Imobiliário podem ser utilizados para aprender Educação 

Financeira, no entanto, o papel do professor é indispensável para a aplicação dos jogos. O 

professor deve dar enfoque ao conteúdo que deve ser ensinado, organizar a brincadeira de 

modo que esta contribua para o aprendizado. 

A criação de jogos educativos não é trivial, eles precisam ser planejados com foco nos 

objetivos de aprendizagem de um determinado conteúdo, a estrutura do jogo deve ser de fácil 

compreensão por professores e alunos, de modo que a sua manipulação seja lógica e coerente. 

Piccini explica como os jogos devem ser para que o jogador de fato tenha uma boa 

oportunidade de aprender: 

 

A melhor forma de ensinar através de jogos é, então, fazer com que suas regras sejam 

semelhantes ao que o jogador precisa aprender e não forçando o jogador a aprender 

um jogo para ir sendo “informado” do conteúdo. Em outras palavras, é mais coerente 

que um jogo que se proponha a ensinar matemática estimule o jogador a solucionar 

problemas de soma, subtração, divisão e multiplicação ao invés de obrigar o jogador a 

aprender a controlar uma personagem que percorre um labirinto resgatando 

algarismos e sinais de operações aritméticas. (PICCINI, 2008, p.26) 

 

Entre os jogos voltados para o ensino da Educação Financeira, podemos citar o jogo 

desenvolvido por Peres (2019), ele aborda os conceitos de Consumo Consciente e de 

Planejamento Orçamentário, o jogo trata-se de um material de apoio pedagógico em aulas 

introdutórias à Educação Financeira voltadas para estudantes adultos. O enredo do jogo, parte 

da simulação do recebimento de um salário que deve ser dividido em três necessidades: 

conforto, alimentação e saúde. O jogador deve tomar decisões rápidas, mas sempre 

considerando a relação custo-benefício para alcançar a melhor pontuação possível. O jogo foi 

executado em uma aula sobre Educação Financeira, sendo aplicado um questionário para 
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validar a contribuição do jogo como material pedagógico, obteve-se como resultado que o  jogo 

cumpriu com sua meta de favorecer a aprendizagem dos conceitos propostos (PERES, 2019). 

Figueiredo (2020) desenvolveu um jogo didático que oferece duas opções de 

execução, a primeira, é um diálogo entre a figura de um professor e um aluno que discutem 

sobre conceitos do mercado financeiro, a segunda opção, oferece um quiz com o propósito de 

fixar o aprendizado. O jogo aborda conceitos como a importância do valor do dinheiro no 

tempo, inflação, juros, taxa Selic, Certificado de Depósito Interbancário, Fundo Garantidor de 

Crédito, investimento, aplicação financeira, renda ativa e renda passiva e fases da vida 

financeira. O jogo foi desenvolvido utilizando a ferramenta Unity e tem como público-alvo 

estudantes com idade a partir de 18 anos. O autor, acredita que o jogo possui potencial para 

motivar e contribuir com aspectos de educação e organização financeira, porém, ainda é 

necessário que sejam feitos testes com o público alvo para verificar esse potencial. 

O jogo “No$$o Dinheiro” foi desenvolvido por Leite (2020) e tem como objetivo 

incentivar a prática da Educação Financeira, o jogo apresenta atividades lúdicas para 

compreender o sistema monetário brasileiro, simulando situações de compra e cálculos 

matemáticos com o dinheiro. Tal ferramenta foi desenvolvida para estudantes dos anos iniciais 

do ensino fundamental e foi apresentado à 18 estudantes de uma escola municipal do Rio 

Grande do Sul. Para avaliar o jogo, os estudantes responderam a um questionário com 

perguntas que constam no modelo MEEGA+, que permitiu que os alunos avaliassem o jogo 

sob o ponto de vista da experiência e da usabilidade do “jogador”. Os resultados obtidos com 

essa aplicação mostraram que o jogo favoreceu a aprendizagem dos conceitos propostos 

(LEITE, 2020). 

Existem recursos tecnológicos para o ensino da Educação Financeira, torna-se 

importante destacar que a tecnologia tem suas vantagens, porém apresenta desvantagens 

quando não usada de maneira adequada (OCDE, 2015). Particularmente, no ensino da 

matemática compete ao professor decidir a melhor maneira de introduzi-las e adaptá-las em sua 

realidade e contexto escolar, o docente deve conhecer os diversos recursos disponíveis e 

aplicá-los à realidade da sala de aula (MORBACH, 2012). 

 

2.3 O SOFTWARE SCRATCH COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO 

 

O uso do Scratch como ferramenta para o ensino tem sido proposto por diversos 

autores. Foi feita por Eloy et al. (2017), uma revisão sistemática da literatura acerca dos trabalhos 

referentes ao uso do Scratch no Brasil com fins educacionais entre 2012 e 2016. Por meio da 
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revisão, caracterizaram como maioria do público do uso do Scratch, estudantes do ensino 

fundamental, em ambientes escolares, com o fim de promover a introdução à programação ou 

pensamento computacional. Os resultados obtidos nos trabalhos revisados por Eloy et al. 

(2017), apesar de variados, mostram-se promissores em relação ao engajamento dos públicos- 

alvo. 

Aono et al. (2017) utilizaram o Scratch no ensino fundamental em um minicurso, 

sendo o elemento principal a construção de um jogo, afim de que os alunos aprendessem 

conceitos de pensamento computacional e fossem instigados a pensar nos conceitos da 

programação no Scratch. No trabalho de Aono et al. (2017), foram obtidos resultados positivos, a 

metodologia proposta cativou a atenção dos participantes e os conceitos foram assimilados 

facilmente pelo público alvo. 

Duval (2020) desenvolveu um conjunto de jogos educativos digitais desenvolvidos 

utilizando o software Scratch para auxiliar os professores no ensino e aprendizagem das formas 

geométricas planas no ensino fundamental anos iniciais. A autora obteve como resultado, a 

partir de avaliações feitas por profissionais da educação, a facilidade e dinamicidade dos jogos, 

reconhecendo que os jogos podem contribuir para o aprendizado das figuras geométricas 

planas. 

Os estudos mencionados nesta seção, consideraram que o software Scratch pode se 

mostrar uma excelente opção ao ser utilizado como uma ferramenta para o ensino, uma vez que 

promove o engajamento dos alunos em relação ao conteúdo a ser ministrado, além de agregar à 

prática do professor. 
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3 O DESENVOLVIMENTO DE JOGOS EDUCATIVOS RELACIONADOS AO 

ENSINO DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 

Neste capítulo são abordados os elementos pedagógicos para a elaboração e aplicação 

dos jogos desenvolvidos no presente trabalho, para o ensino e aprendizado de Educação 

Financeira utilizando o software Scratch. 

 

3.1 O SOFTWARE SCRATCH 

 

O Scratch é uma linguagem de programação desenvolvida por uma equipe do 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), liderada por Mitchel Resnick. O Scratch foi 

criado para ajudar os jovens a aprenderem a pensar criativamente, raciocinarem 

sistematicamente e trabalharem em grupo (SCRATCH, 2020). 

O software Scratch foi lançado em 2007, com o foco para o público de 8 à 16 anos, 

mas  é utilizado por pessoas de variadas idades. O software é gratuito e disponível on-line e off-

line, trata-se de uma plataforma digital na qual é possível compartilhar jogos on-line. O 

software apresenta uma maior facilidade de manuseio e desenvolvimento de jogos, animações  

e histórias a partir de blocos lógicos, não sendo necessário o conhecimento prévio de linguagens 

de programação.  

Como grande parte dos formandos em licenciatura em Matemática não tem 

habilidades de programar em linguagens complexas, o software Scratch foi utilizado neste 

trabalho como base para desenvolver jogos educativos que contribuam com o aprendizado da 

Educação Financeira. 

Conforme a citação a seguir, pode-se notar que a utilização de Tecnologias Digitais 

(TD), como o Scratch, pode auxiliar nos novos desafios escolares. 

 

Além do potencial no desenvolvimento da matemática, entendemos que a utilização 

do Scratch pode abarcar algumas das características consideradas como novos desafios 

escolares [...] Dentre os aspectos que apresentam como sendo desafio em sala de aula, 

destacamos a literacia digital, isto é, a capacidade de lidar e interpretar as mídias 

digitais. Nesse sentido, defendemos a busca de ações que envolvam as TD e permitam 

a construção de habilidades relacionadas a esses aspectos, tais como navegação 

transmídia, simulação, julgamento, inteligência coletiva, entre outras. (SÁPIRAS, 

2015, p. 974-975) 

 

O Scratch é um software que vem sendo utilizado no ambiente educacional e 

apresenta  resultados bastante satisfatórios, devido a sua facilidade de utilização por pessoas 

sem grandes conhecimentos de programação. O software permite a criação de jogos, 

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_pt-BRBR864BR864&sxsrf=ALeKk01difAG1z_8aekziVOsq3ccdIx47w%3A1601913457727&q=Mitchel%2BResnick&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MK8stjBexMrvm1mSnJGaoxCUWpyXmZwNAPumjgEfAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjw-e7U6J3sAhXuGLkGHaQ8AogQmxMoATAhegQIChAD
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histórias, além do desenvolvimento da habilidade de simulação. Conforme Jenkins (2009), a 

simulação é a habilidade de interpretar e construir modelos dinâmicos baseados no mundo real.  

O software Scratch, apresenta uma plataforma digital, na qual é possível compartilhar 

e visualizar jogos on-line, além de reunir uma variedade de opções de cenários e recursos para 

a criação de jogos que permitem a construção de conhecimento para determinado conteúdo, o 

que pode ter o potencial de impulsionar ou dinamizar o ensino. Logo, o Scratch pode ser 

utilizado como uma  ferramenta educacional a fim de dinamizar o estudo e atrair a 

atenção do público pretendido, pois proporciona ao aluno aprender além de se divertir. 

O software possui blocos lógicos que podem ser conectados, a fim de criar uma 

sequência lógica de comandos, tais criações podem ser visualizadas na tela de animação, que se 

trata de uma seção da interface do Scratch, possibilitando ao usuário o entendimento do 

funcionamento dos blocos lógicos assim que são conectados. Na imagem a seguir, pode-se ver 

a interface de desenvolvimento de criações no Scratch. 

 

Figura 1 - Interface do Scratch 

 

Fonte: Scratch, 2020. 

 

O Scratch permite que os jogos disponíveis em sua plataforma sejam editados, ou seja, 

é possivel alterar as sequências de blocos lógicos criados para aquele  jogo e assim criar novos 

jogos, ferramentas, histórias, entre outros, a partir de um já criado. 
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3.2 MATERIAL UTILIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS JOGOS 

 

A base do conteúdo a ser abordado nos nossos jogos levou em consideração a Base 

Nacional Comum Curricular que indica como deve ser abordado o conteúdo da Educação 

Financeira, juntamente com a Matemática, no currículo do ensino fundamental. 

Para a produção do conteúdo dos jogos foi utilizado um conjunto de livros “Educação 

Financeira nas escolas” elaborados pelo Comitê Nacional de Educação Financeira (CONEF, 

2014), sendo um livro para cada ano do ensino fundamental anos finais, disponibilizados pela 

Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), além da unidade didática do Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE), cujo título é: Jogos,” Meio Ambiente e Matemática. 

Tudo Junto, Isso é possível?”, essa unidade didática foi desenvolvida por Zucoloto (2013) e 

constitui-se como uma proposta diferenciada de atividades para o tratamento de conteúdos para 

o ensino fundamental anos finais. 

 

3.3 QUESTIONÁRIO INICIAL 

 

Neste trabalho, foi proposto um questionário inicial que buscou verificar qual o 

conhecimento prévio que os alunos do ensino fundamental anos finais possuem quanto à 

Educação Financeira. Para isso, o questionário foi realizado através da plataforma do google 

formulário, trata-se de um aplicativo disponibilizado pelo Google para gerenciamento de 

pesquisas. O uso deste aplicativo possibilitou a aplicação do questionário de forma digital, o 

que foi de grande importância devido a pandemia (Covid 19), além de obter dados sobre o grau 

de conhecimento de Educação Financeira dos alunos do ensino fundamental II, identificando as 

dificuldades demonstradas por eles. O questionário e os resultados estão disponíveis nos 

Apêndices A e B. 

O questionário, foi aplicado em alunos do 8º ano (7ª série) e do 9º ano (8ª série), com 

a participação de 20 alunos do 8º ano e de 30 alunos do 9º ano, no total de 50 alunos. As 

respostas foram individuais e os resultados das questões do questionário estão descritos na 

Tabela 2. 
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Tabela 2 - Resultados do questionário realizado com 50 alunos para avaliar o grau de conhecimento em 

Educação Financeira. 

Questões Alunos 
Porcentagem 

de alunos 

Nunca tiveram uma aula sobre Educação Financeira 21 42% 

Não sabem o que é consumo consciente 7 14% 

Não sabem o que é planejamento financeiro 7 14% 

Acreditam que a Educação Financeira não se relaciona com o meio ambiente 12 24% 

Acreditam ser correto comprar algo apenas por estar em promoção ou com preço 

menor que o normal 
28 56% 

Não fazem uso, nem sua família, de um orçamento (registro de receitas e despesas) 21 42% 

Não costumam economizar dinheiro  13 26% 

Acreditam que reciclar não é uma atitude que pode economizar dinheiro 5 10% 

   Fonte: As autoras, 2021. 

 

Após a avaliação dos resultados apresentados na Tabela 2, identificamos que a 

elaboração dos jogos deveria enfatizar questões simples de orçamento e planejamento 

financeiro, além da relação da Educação Ambiental com a Educação Financeira. 

 

3.4 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES QUE SE PRETENDEM DESENVOLVER COM 

OS JOGOS EDUCATIVOS 

 

Procurou-se abranger, no enredo dos jogos, a relação do cotidiano do aluno com a 

Educação Financeira, além de aspectos da Matemática Financeira e da Educação Ambiental, 

com a finalidade de além de possibilitar aos alunos adquirirem conhecimentos matemáticos, 

possibilitar aprenderem como colocar em prática os conhecimentos adquiridos a partir da 

Educação Financeira de forma consciente e sustentável.  

A elaboração dos jogos partiu do princípio de enfatizar questões simples de orçamento 

e planejamento financeiro, além da relação da Educação Ambiental com a Educação Financeira, a 

partir de realidades que os alunos possam facilmente reconhecer. As competências e 

habilidades que os alunos deverão desenvolver por meio da utilização dos jogos são: controle  

e destreza ao manusear o mouse, socialização por meio do respeito às regras, fixação dos 

conteúdos, comandos e estratégias, bem como criar esquemas de raciocínios obtendo o 

desenvolvimento de sua independência. 

Os jogos deverão possibilitar aos estudantes, através de simulações, participar nos 

jogos de decisões financeiras social e ambientalmente responsáveis, distinguir desejos e 

necessidades de consumo, resolver questões simples de orçamento e planejamento financeiro, 

fazer uso de tecnologias digitais no contexto da Educação Financeira e resolver problemas 
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envolvendo cálculo de porcentagens.  

Os jogos desenvolvidos privilegiam a cultura da prevenção, ou seja, ensinar às 

crianças a pensarem nas situações que podem acontecer dentro do cotidiano, mostrando que é 

necessário estar preparado, inclusive financeiramente, para enfrentar determinadas situações. 

Também privilegiam a consumir e a poupar de modo ético, consciente e responsável, abordando 

questões como o tempo de decomposição de alguns materiais, com o intuito de possibilitar ao 

aluno além de aprender, se sensibilizar, refletindo na responsabilidade individual e social com 

relação ao lixo. Assim como, incentivam a economia de recursos do meio ambiente, como 

água e energia, além da reciclagem e a reutilização e sua relação com o financeiro. 

Os jogos desenvolvidos tem o intuito de ajudar a trabalhar comportamentos que podem 

ser adquiridos quando há exposição a uma determinada situação, através da simulação no jogo 

de situações que podem ainda não terem sido vividas, principalmente, por crianças e 

adolescentes, com o propósito de que os alunos aprendam a superar os vieses financeiros 

negativos, para que não só saibam os conceitos do conteúdo, mas também tenham facilidade 

em aplicá-los (HOUSEL, 2021). 

Esperamos que a adoção das estratégias de ensino utilizadas seja capaz de promover o 

ensino e a aprendizagem, possibilitando trabalhar alguns conteúdos da Educação Financeira de 

forma atrativa. Além disso, espera-se que os alunos desenvolvam sua autonomia para resolução 

dos problemas propostos nas etapas de cada jogo, bem como fazer uso do raciocínio estipulando 

estratégias para vencer cada etapa. Na aplicação dos jogos, deve-se levar em consideração que 

no ensino da Matemática, em relação às tecnologias, cabe ao professor decidir a melhor maneira 

de introduzi-las e adaptá-las em sua realidade e contexto escolar, o professor deve conhecer os 

diversos recursos disponíveis e aplicá-los à realidade da sala de aula (MORBACH, 2012). 

 

3.5 QUESTIONÁRIO FINAL 

 

Foi aplicado um questionário de forma digital, disponível no Apêndice C, a fim de 

verificar a avaliação feita pelos professores de Matemática a respeito da relevância dos jogos 

desenvolvidos na aprendizagem dos alunos. O questionário teve a participação de 8 professores 

de Matemática.  A Tabela 3 mostra o perfil dos professores que participaram do questionário. 
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Tabela 3 - Perfil dos professores que participaram do questionário 

     

Questões 
Número de 

Professores 

Percentual 

de 

Professores 

Exerce a função a mais de 10 anos 6 75% 

Leciona em turmas do ensino fundamental I 1 12,5% 

Leciona em turmas do ensino fundamental II  6 75% 

Leciona em turmas do ensino médio 4 50% 

Trabalhou com jogos educativos digitais e tradicionais (não digitais) 3 37,5% 

Trabalhou apenas com jogos educativos tradicionais  3 37,5% 

Nunca trabalhou com jogos educativos 2 25% 

Tem um bom domínio de como utilizar os programas básicos do 

computador 
5 62,5% 

Possui conhecimentos de informática, mas precisa de ajuda para iniciar 

a maioria dos programas. 
2 25% 

Não possui conhecimentos de informática 1 12,5% 

Fonte: As autoras, 2021. 

 

O questionário realizado com os professores contém perguntas referentes a cada jogo. 

A Tabela 4 apresenta os resultados obtidos das perguntas relacionadas ao jogo Tabuleiro 

Financeiro, a Tabela 5 apresenta os resultados obtidos das perguntas relacionadas ao Jogo dos 

Erros e a Tabela 6 apresenta os resultados obtidos das perguntas relacionadas ao jogo Quiz 

Financeiro. 

 

Tabela 4 - Resultado do questionário realizado com 8 professores para avaliação do jogo Tabuleiro Financeiro 

QUESTÕES 
Número de 

Professores 

Percentual 

de 

Professores 

Achou o jogo adequado para auxiliar o professor no ensino da Educação 

Financeira 
7 87,5% 

Achou que o jogo poderia mudar para facilitar no auxílio ao professor 

no ensino da Educação Financeira 
1 12,5% 

Acredita que o jogo contribui totalmente para o ensino e aprendizado da 

Educação Financeira no ensino fundamental anos finais 
6 75% 

Acredita que o jogo contribui parcialmente para o ensino e aprendizado 

da Educação Financeira no ensino fundamental anos finais 
2 25% 

Achou o jogo dinâmico, divertido e captura a atenção 8 100% 

Fonte: As autoras, 2021. 
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Tabela 5 - Resultado do questionário realizado com 8 professores para avaliação do Jogo dos Erros 

QUESTÕES 
Número de 

Professores 

Percentual 

de 

Professores 

Achou o jogo adequado para auxiliar o professor no ensino da Educação 

Financeira 
8 100% 

Acredita que o jogo contribui totalmente para o ensino e aprendizado da 

Educação Financeira no ensino fundamental anos finais 
7 87,5% 

Acredita que o jogo não contribui para o ensino e aprendizado da 

Educação Financeira no ensino fundamental anos finais 
1 12,5% 

Achou o jogo dinâmico, divertido e captura a atenção 8 100% 

Fonte: As autoras, 2021. 

 

Tabela 6 - Resultado do questionário realizado com 8 professores para avaliação do Jogo Quiz Financeiro 

QUESTÕES 
Número de 

Professores 

Percentual 

de 

Professores 

Achou o jogo adequado para auxiliar o professor no ensino da educação 

financeira 
8 100% 

Acredita que o jogo contribui totalmente para o ensino e aprendizado da 

Educação Financeira no ensino fundamental anos finais 
8 100% 

Achou o jogo dinâmico, divertido e captura a atenção 8 100% 

Fonte: As autoras, 2021. 

 

A partir dos resultados obtidos no questionário, percebeu-se que os jogos se 

enquadram nos conceitos de Educação Financeira, porém, são mais atrativos aos alunos e 

atendem mais aos conteúdos de matemática no ensino fundamental I nos anos finais e no 

ensino fundamental II nos anos inicias, a fim de que tais conteúdos sejam abordados em sala de 

aula e não sejam vistos como faltosos nos anos seguintes ao que os jogos foram propostos. 

O jogo isoladamente não ensina, é necessário todo um amparo pedagógico para que 

contribua no aprendizado. Assim, fica a critério do professor utilizar os jogos desenvolvidos 

em todo o ensino fundamental II, a fim de fixar os conteúdos aprendidos e abordar a Educação 

Financeira em classe, pois o professor é o melhor conhecedor da realidade de sua sala de aula. 
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4. DESCRIÇÃO DOS JOGOS EDUCATIVOS RELACIONADOS AO ENSINO 

DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 

Neste capítulo, serão descritos os jogos desenvolvidos com o auxílio do software 

Scratch voltados para os alunos do ensino fundamental, com o intuito de acrescentar ao ensino 

da Educação Financeira tecnologias digitais que abrangem a Educação Ambiental, a 

Matemática e a Etnomatemática. Os jogos apresentam ambientes interativos com a intenção de 

dinamizar e atrair a atenção do público pretendido, para que o aluno/jogador possa aprender 

além de se divertir. 

 

4.1   DESCRIÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS JOGOS 

 

Os jogos desenvolvidos no presente trabalho, foram elaborados com o intuito de 

auxiliar o professor no ensino da Educação Financeira no ensino fundamental, buscando 

fornecer opções de jogos e ambientes interativos para que o aluno possa aprender de maneira 

dinâmica e divertida. Os jogos podem ser aplicados de maneira individual, mas também é 

possível que alunos manipulem o jogo juntos, em caráter de ajuda. 

O ambiente de jogos é composto por várias telas, as quais foram utilizadas com a 

intenção de tornar os jogos mais intuitivos, amigáveis e dinâmicos. Algumas das imagens 

utilizadas nos jogos foram feitas com auxílio de softwares, como o Microsoft Paint e o próprio 

Scratch, as demais foram retiradas do site Freepik Company (c2010-2020) ou sites gratuitos 

que não exigiam direitos autorais, além de personagens e imagens que são oferecidos pelo 

software Scratch. As mensagens de interação dos jogos com o jogador na forma escrita, foram 

elaboradas por mim, autora dos jogos, utilizando os recursos do próprio software Scratch. Em 

sua dinâmica de interação, os jogadores utilizam o mouse para selecionar, arrastar e soltar 

objetos (figuras), além de utilizar o teclado do computador para interagir com o jogo. 

Os jogos podem ser executados tanto on-line como off-line. Encontra-se no Apêndice 

B as  instruções de como podem ser feitos a instalação e o início dos jogos criados, esse roteiro 

com instruções foi elaborado para que o professor possa instalar o programa e executar os 

jogos no computador. 

 

4.2 PRIMEIRO JOGO: TABULEIRO FINANCEIRO 

 

4.2.1 Descrição do jogo 
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O jogo tabuleiro financeiro apresenta um tabuleiro digital no qual há presença de 

personagens que interagem com o jogador por meio de instruções e perguntas escritas em 

balões. 

 

4.2.2 Objetivos do jogo 

 

O objetivo do jogo é estimular o jogador de maneira dinâmica a solucionar problemas 

relacionados à Educação Financeira, como questões simples de orçamento e planejamento 

financeiro, problemas que envolvam porcentagens e economia de recursos do meio ambiente, 

na medida em que avança as casas do tabuleiro digital para chegar ao “FIM”, onde “vence” o 

jogo, além de propiciar a redescoberta e a assimilação de conceitos matemáticos por meio da 

manipulação do jogo de forma lógica e coerente. 

 

4.2.3 Etapas do jogo 

 

Na primeira tela do jogo, representada na Figura 2, há dois personagens, um deles 

interage com o jogador através de instruções por escrito em um balão de como iniciar o jogo: 

clicando no botão “Jogar”. O botão é apresentado de forma atrativa ao jogador por meio de 

mudanças de cores de maneira rápida e coordenada. Do lado esquerdo, na parte superior da tela 

inicial, há um sino, nele é possível controlar a melodia do jogo, ao clicar no sino a música 

“para” ou “volta” a tocar. 

 

Figura 2 - Tela Inicial 1 

 

Fonte: As autoras, 2020. 
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Quando o jogador clica no botão “Jogar” os personagens interagem entre si, como na 

Figura 3, mostrando que eles também poderão fazer parte do jogo. 

 

Figura 3 - Tela Jogar 

 

Fonte: As autoras, 2020. 

 

Assim, aparece a tela da Figura 4, na qual há instruções escritas para o jogador 

entender como proceder durante o jogo, a tela também possui um botão em forma de seta 

escrito “Avançar” na qual ao acabar de ler o jogador deverá clicar para que uma nova tela possa 

aparecer. 

 

Figura 4 - Tela Instruções I 

 

Fonte: As autoras, 2020. 

 

Ao clicar no botão “Avançar”, aparecerá a tela da Figura 5, fazendo sequência às 

instruções, e da mesma forma, quando o jogador acabar de ler, o botão escrito “Avançar” 
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deverá ser acionado  para encaminhar o jogador para a próxima tela. 

 

Figura 5 - Tela Instruções II 

 

Fonte: As autoras, 2020. 

 

Quando o botão avançar for clicado na tela da Figura 5 aparecerá a tela da Figura 6, 

na qual estão as instruções finais, e assim, após a leitura, o botão “Avançar” deverá ser clicado. 

 

Figura 6 - Tela Instruções III 

 

Fonte: As autoras, 2020. 

 

A próxima tela é a representada pela Figura 7, na qual o aluno tem a opção de escolher 

entre os dois personagens mostrados clicando sob ele, ao deslizar o botão do mouse sobre os 

personagens, eles interagem com o jogador dando mais atratividade à escolha. 
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Figura 7 - Tela Escolha de Personagem 

 

Fonte: As autoras, 2020. 

 

Ao escolher um personagem, aparecerá a tela da Figura 8, que trata-se do “tabuleiro 

digital” no qual será iniciado o jogo com a presença do personagem escolhido na Figura 7, 

além da presença de outro personagem (Pico), que apresenta instruções e auxilia no jogo. 

 

Figura 8 - Tela Inicial do Jogo 

 

Fonte: As autoras, 2020. 

 

Quando o jogador clica no dado, este sorteia o número de casas a serem avançadas e, 

em seguida, o personagem “Pico” fornece a instrução de que o jogador avance o número de 

casas sorteadas (Figura 9), assim o jogador deverá “arrastar” o personagem até a casa 

correspondente e aguardar, quando a casa for colorida haverá uma pergunta relacionada à 

Educação Financeira para que o aluno responda como mostrado na Figura 9. 
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Figura 9 - Perguntas 

 

Fonte: As autoras, 2020. 

 

Caso o jogador erre a resposta da pergunta, aparecerá uma mensagem dizendo “Errou, 

tente novamente!” e assim terá chance de responder corretamente para que possa continuar o 

jogo, da mesma forma,  quando acertar a pergunta, aparecerá a seguinte mensagem: “Muito 

bem! Clique no dado para avançar as casas correspondentes” (Figura 10). 

 

Figura 10 – Feedback 

Fonte: As autoras, 2020. 

 

Quando a casa sorteada for branca com um círculo preto (“sorte ou azar”), então, o 

ponto de interrogação no centro do jogo irá sortear, o resultado pode ser “sorte” e o jogador 

avançará um número sorteado de casas, ou pode apresentar como resultado “azar” e voltará um 

número sorteado de casas (Figura 11). 
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Figura 11 - Sorte ou Azar 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: As autoras, 2020. 

 

Quando o jogador percorrer todo o tabuleiro chegará ao “FIM”, onde encerra o jogo, 

logo, será mostrada uma nova tela com o personagem escolhido pelo jogador dizendo 

“Vencemos o Jogo!” como mostrado na figura abaixo. 

 

Figura 12 - Fim do Jogo 

Fonte: As autoras, 2020. 

 

4.3 SEGUNDO JOGO: JOGO DOS ERROS 

 

4.3.1 Descrição do jogo 

 

O Jogo dos Erros apresenta uma série de questões na medida em que se avança as 

fases, nelas o jogador deverá reconhecer situações que podem ser mudadas para ajudar o meio 

ambiente economizando. 
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4.3.2 Objetivos do jogo 

 

O objetivo do jogo é estimular o jogador de maneira dinâmica a entender a relação 

entre a Educação Financeira e a Educação Ambiental, mostrando ao jogador que atitudes do seu 

cotidiano implicam em questões do meio ambiente e a economizar. O jogador deverá 

identificar entre itens apresentados qual demora mais para se decompor na Natureza, além de 

relacionar itens apresentados com a quantidade tempo que demoram para se decompor na 

natureza. O jogo possibilita o treinamento da capacidade motora e da visão espacial do jogador 

ao selecionar e “arrastar” objetos. 

 

4.3.3 Etapas do jogo 

 

Na primeira tela do jogo, representada na Figura 13, o botão “Jogar” apresentado 

quando clicado inicia o jogo. Do lado direito, na parte superior da tela inicial, há a imagem de um 

sino, nela é possível controlar a melodia do jogo, ao clicar no sino a música “para” ou “volta” a 

tocar. 

 

Figura 13 - Tela Inicial 2 

 

Fonte: As autoras, 2020. 

 

Quando o jogador clica no botão “Jogar” aparece a tela da Figura 14, na qual há a 

presença de um personagem que interage com o jogador perguntando o seu nome através de 

uma mensagem e, ao responder a pergunta aparecerá a seguinte mensagem: “Olá!” acrescido do 

nome que foi  escrito. 
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Figura 14 - Tela Interação 

  

Fonte: As autoras, 2020. 

 

Após, o personagem faz uma pergunta a fim de interagir com o jogador, além de uma 

breve  explicação do que o jogo irá proporcionar (Figura 15). 

 

 Figura 15 - Tela Interação II 

  
Fonte: As autoras, 2020. 

 

Assim, se inicia a Fase 1 do Jogo, primeiramente aparece a tela com as instruções do 

jogo e o personagem ”Cat” realizando movimentos a fim de atrair a atenção do jogador (Figura 

16). No canto superior esquerdo da tela, há a variável “Fase” na qual é indicada qual fase o 

jogador está. Após a instrução lida e o botão avançar clicado, apresenta-se a tela  na qual o 

jogador deverá reconhecer situações que podem ser mudadas para ajudar o meio ambiente 

economizando e assim conclua a fase. 

  



40 
 

 

Figura 16 - Fase 1 

 

Fonte: As autoras, 2020. 

 

Nesta fase (Fase 1) são apresentadas 2 questões, nas quais o jogador deverá 

reconhecer situações que podem ser mudadas para ajudar o meio ambiente economizando a fim 

de concluir a fase. Após concluída a fase 1, o jogo segue para a fase 2, na qual contém 3 

questões onde o jogador deverá identificar quais entre os produtos apresentados mais demoram 

para se decompor na Natureza (Figura 17). 

 

Figura 17 - Fase 2 

 

Fonte: As autoras, 2020. 

 

Caso o jogador erre a questão, clicando no produto que não corresponde a pergunta, 

aparecerá uma mensagem informando o tempo que o produto clicado demora para se decompor 

e que ele não corresponde a pergunta (Figura 18). 

 

  



41 
 

 

Figura 18 - Resposta errada 

 

Fonte: As autoras, 2020. 

 

Quando o jogador responder à pergunta corretamente, ou seja, clicar no produto 

correspondente a pergunta, aparecerá uma mensagem informando que acertou a pergunta e 

após, o tempo que aquele produto demora para se decompor na natureza (Figura 19). 

 

Figura 19 - Resposta certa 

 

Fonte: As autoras, 2020. 

 

Após concluída a fase 2, o jogo segue para a fase 3, na qual contém 3 níveis nos quais 

o jogador deverá identificar quanto tempo cada produto apresentado demora para se decompor 

na Natureza (Figura 20). 

 

  



42 
 

 

Figura 20 – Fase 3 

 

Fonte: As autoras, 2020. 

  

Nas questões apresentadas da fase 3, o jogador deverá “arrastar” cada produto 

mostrado até a mensagem que informa o correto tempo de decomposição, caso o jogador 

“arraste” o produto para a mensagem que não condiz com o seu tempo de decomposição 

aparecerá a  frase: “Errou, tente novamente!” e assim o objeto volta para o seu local inicial 

para que o jogador tente novamente, mas caso o jogador relacione corretamente o objeto com a 

mensagem, então aparecerá a frase: “Muito bem, você acertou!” e ambos ausentam-se da tela. 

Então o jogador terá que relacionar os outros objetos que restaram corretamente para seguir para 

a próxima questão ou fase (Figura 21). 

  

Figura 21 - Erro ou acerto 

 

Fonte: As autoras, 2020 

 

Após concluída a fase 3, aparecerá o personagem “Cat” e a partir de mensagens 

conjuntura o que o jogador pode ter aprendido no jogo e explica a importância de reciclar e 
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reutilizar. Por fim, convida ao jogador montar algo útil (através da simulação do jogo) a partir de 

peças que poderiam ser facilmente descartadas (Figura 22). 

  

Figura 22 - Explicação  

 

Fonte: As autoras, 2020. 

 

E assim aparece a tela da Figura 23, na qual o jogador deverá utilizar a sua 

criatividade para formar através de garrafas pet cortadas (simuladas no jogo) uma árvore de 

natal, afim de mostrar que pode-se criar novos objetos que sejam úteis no cotidiano a partir de 

um objeto que seria facilmente descartado. Quando o botão “Clique aqui para finalizar o jogo” 

for pressionado o jogo será finalizado (Figura 23). 

 

Figura 23 - Reutilizar 

 

Fonte: As autoras, 2020 

 

 

4.4 TERCEIRO JOGO: QUIZ FINANCEIRO 
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4.4.1 Descrição do jogo 
 

 

O Jogo Quiz Financeiro apresenta uma história que traz desafios para aprender 

conceitos financeiros, na medida em que o enredo do jogo avança, o jogador deverá fazer 

escolhas para o personagem do jogo, o qual possui uma quantia em dinheiro, o jogador deverá 

controlar os gastos e tomar atitudes responsáveis a fim de que obtenha o melhor resultado final. 

No jogo, há presença de personagens que interagem com o jogador por meio de mensagens 

escritas em “balões”. 

 
4.4.2 Objetivos do jogo 
 

 

O objetivo do jogo é estimular o jogador de maneira dinâmica a entender conceitos 

financeiros, dentre eles está o planejar um orçamento financeiro, ou seja, no jogo é preciso 

controlar os gastos e tomar decisões que remetem à Educação Financeira para que o jogador 

tenha o “melhor final” no jogo, além de possibilitar ao jogador responder perguntas que 

rementem à Educação Financeira. O jogo permite que o jogador lide com situações que 

influenciam no decorrer do enredo, com intuito de mostrar que pequenas escolhas, se tomadas 

a partir de um pensamento ético, educado financeiramente e ambientalmente podem ter 

influências positivas no cotidiano do aluno. 

 

4.4.3 Etapas do jogo 
 

 

Na primeira tela do jogo, representada na Figura 24, o botão “Jogar” é apresentado e 

quando clicado inicia o jogo. Do lado direito, na parte superior da tela inicial, há um sino, nele é 

possível controlar a melodia do jogo, ao clicar no sino a música “para” ou “volta” a tocar. 
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Figura 24 - Tela Inicial 3 

Fonte: As autoras, 2020. 

 

Assim, quando o botão “Jogar” (Figura 24) for pressionado, aparecem as telas nas 

quais são apresentadas as instruções (Figura 25), para que o jogador possa entender como  

proceder durante o jogo, as telas também possuem um botão em forma de seta escrito “Avançar” 

onde ao acabar de ler o jogador deverá clicar para que seja encaminhada uma nova tela. 

 
Figura 25 - Instruções  

Fonte: As autoras, 2021. 

 

 

Após as instruções, aparece a tela da Figura 26, com o personagem que representa a 

professora, explicando como iniciar a Fase 1. 
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Figura 26 - Fase I 

Fonte: As autoras, 2021. 

 
 

A seguir, são apesentadas as telas (Figura 27) as quais representam um ônibus seguindo 

viagem para o parque em que a classe da escola irá, até que o ônibus realiza uma parada. Nessa 

parada, a professora comunica que os alunos podem ir lanchar. 

 
Figura 27 - Ônibus 

 

 Fonte: As autoras, 2020. 

 

 

Então surge a primeira decisão que o jogador deverá tomar, ele deverá escolher entre 

duas opções, na primeira, o personagem poderá ir para uma lanchonete, que apresenta produtos 

caros e não saudáveis, mas todos os outros alunos escolhem ela. Já na segunda opção, o 

personagem irá comer o lanche que trouxe de casa que é mais saudável e ainda irá economizar 

dinheiro para o parque (Figura 28). 
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Figura 28 - Decisão Fase I 

 

Fonte: As autoras, 2021. 

 

Se o jogador escolher a primeira opção, onde o personagem irá para a lanchonete, 

então aparecerá a tela da Figura 29. 

 
Figura 29 - Escolha I 

Fonte: As autoras, 2021. 

 

Se o jogador escolher a segunda opção, na qual o personagem irá economizar o 

dinheiro e comer o lanche que trouxe de casa, aparecerá as telas da Figura 30. 
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Figura 30 - Escolha II 

Fonte: As autoras, 2021. 

  

Após a parada, são apresentadas telas que indicam que os personagens seguem viagem 

e enfim chegam ao parque. Logo, a professora libera os alunos para irem ao parque. 

Na próxima tela, aparece a cabine de ingressos e a atendente informa através da 

mensagem em “balão” o valor do ingresso, além da presença dos alunos que estão em fila para 

comprar os ingressos. Assim, cada aluno vai em direção a cabine e depois desliza para o fim da 

tela até que desapareça, a fim de mostrar que os alunos compraram ingressos. Quando o 

personagem vivenciado chega à cabine, ele expressa seu pensamento através de uma 

mensagem, a qual mostra que desejava 5 ingressos (Figura 31). 

 
Figura 31 -  Ingressos 

  

Fonte: As autoras, 2020. 

 

Se o jogador escolheu a opção 1 (Figura 29), então o personagem transmitirá a 

mensagem que não tem dinheiro para comprar os 5 ingressos, como desejava (Figura 31), e que 
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deveria ter economizado no lanche, como demonstra a Figura 32, assim recebe apenas 2 

ingressos. 

 
  Figura 32 - Consequência I 

Fonte: As autoras, 2020. 

 
Porém, se o jogador escolheu a opção 2 (Figura 30), então o personagem transmitirá a 

mensagem (Figura 33) que poderá comprar os 5 ingressos, como desejava (Figura 32), pois 

economizou no lanche. 

 
Figura 33 - Consequência II 

   

Fonte: As autoras, 2020. 

 

Por seguinte, aparecerá a tela da Figura 34, onde há um texto reflexivo dando 

encerramento a Fase 1. 
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Figura 34 - Texto I 

Fonte: As autoras, 2020. 

 

Após o texto, aparece a tela da Figura 35, com o personagem que representa a 

professora, explicando como iniciar a Fase 2. 

 
Figura 35 - Fase II 

 

Fonte: As autoras, 2020. 

 

Nesta fase, a decisão que o jogador terá de tomar será de comprar um sorvete no valor 

de R$5,00 ou um picolé de R$2,00, sabendo que o personagem tem apenas R$12,00 e o ingresso 

para ir ao parque no qual o personagem quer ir custa R$10,00 (Figura 36). 
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Figura 36 - Decisão Fase II 

Fonte: As autoras, 2020. 

 

Assim, caso o jogador escolha a primeira opção, ou seja, o sorvete, não terá dinheiro 

suficiente para comprar ingressos e não poderá ir ao brinquedo do parque. Mas caso opte pela 

segunda opção o personagem poderá comprar ingressos e ir ao parque. 

  

Figura 37 - Consequências Fase II 

 

Fonte: As autoras, 2020. 

 

Após, aparece a tela da Figura 38, com o personagem que representa a professora, 

explicando como iniciar a Fase 3. 
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Figura 38 - Fase III 

Fonte: As autoras, 2020. 

 

Na Fase 3, o jogador irá participar de um jogo de roleta, este jogo é vencido quando 

forem respondidas corretamente 3 perguntas sobre Educação Financeira. Após o jogador 

realizar a primeira tentativa, ou seja, responder uma questão errada de 3, poderá escolher 

entre jogar novamente ou não. O jogador precisa pagar uma taxa de R$5,00 do dinheiro 

fictício utilizado no jogo para cada 3 giros na roleta, e o personagem possui R$15,00, isto 

posto, só terá 3 tentativas para vencer a fase 3. 

 

Figura 39 - Jogo de Roleta 

  

Fonte: As autoras, 2020. 

 

As perguntas da fase 3, são em formato de múltipla escolha como mostrado na Figura 

40. 
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Figura 40 - Múltipla escolha 

Fonte: As autoras, 2020 

 

Quando esgotarem todas as tentativas, ou seja, o dinheiro acabar, então o jogador não 

poderá mais jogar na fase 3 (Figura 41). 

 

Figura 41 - Sem dinheiro 

 

Fonte: As autoras, 2020. 

 

Mas caso o jogador vença o jogo da roleta, a tela que indicará que o jogador venceu a 

partida (da fase 3), será a tela representada pela Figura 42, a qual aparece com a finalidade de 

mostrar que o jogador venceu o jogo, e poderá escolher o seu “prêmio”. 
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Figura 42 - Prêmio 

Fonte: As autoras, 2020 

 

Quando a fase 3 for concluída, ou seja, quando o jogador vencer ou acabar todas as 

tentativas ou desistir, será calculado o quanto educado financeiramente ele foi no jogo, de 

acordo com todas as respostas dadas durante as fases, e será apresentada uma porcentagem 

relacionada, como mostra a Figura abaixo. 

 

Figura 43 - Fim de Jogo III 

 

Fonte: As autoras, 2020
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5 CONCLUSÃO 

 

Neste capítulo, apresenta-se as considerações finais, destacando as principais conclusões 

e percepções obtidas durante o desenvolvimento deste trabalho. Ao final, são apresentadas 

perspectivas para trabalhos futuros. 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

No decorrer do trabalho foram desenvolvidos três jogos lúdicos com intuido de contribuir 

para o processo de ensino-aprendizagem da Educação Financeira. Procurou-se abranger no enredo 

dos jogos a relação do cotidiano do aluno com a Educação Financeira, além de aspectos da 

Matemática Financeira e da Educação Ambiental, também  com a finalidade de possibilitar ao 

aluno adquiririr conhecimentos matemáticos, além de possibilitar o aprendizado sobre como 

colocar em prática os conhecimentos adquiridos a partir da Educação Financeira de forma 

consciente e sustentável.  

Os jogos desenvolvidos tem o intuito de através da simulação no jogo ajudar a trabalhar 

comportamentos que podem ser adquiridos quando há exposição a uma determinada situação, 

com o propósito de que os alunos aprendam a superar os vieses financeiros negativos, para que 

não só saibam os conceitos do conteúdo, mas também tenham facilidade em aplicá-los 

(HOUSEL, 2021). 

No uso da tecnologia para aprendizagem,  o Scratch mostra-se um software que pode 

ser utilizado em sala de aula, permite o desenvolvimento de jogos com o  intuito de construir 

conhecimento para determinado conteúdo, o que pode ter o potencial de impulsionar ou 

dinamizar o ensino. A utilização de jogos educativos digitais elaborados a partir do software 

Scratch, pode colaborar no sentido de contextualizar conteúdos da Matemática a fim de aplicar 

transversalmente a Educação Financeira. 

 A utilização do sofware Scratch foi de grande importância para o presente trabalho, pois 

proporcionou a elaboração dos jogos, considerando que grande parte dos formandos de 

licenciatura em Matemática não tem habilidades de programar linguagens complexas. Além do 

software possibilitar ao professor adaptar os conteúdos dos jogos já existentes no Scratch, 

facilitando a utilização de um mesmo jogo para variados conteúdos. 

Os jogos foram avaliados por professores de Matemática através de um questionário on-

line. De maneira geral, obteve-se um resultado positivo quanto a avaliação, o que demostra que os 

jogos podem contribuir para auxiliar o docente no ensino da Educação Financeira. 
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Com a realização desse trabalho nota-se alguns aspectos que podem ser estudados e 

melhorados para trabalhos futuros. Em particular, verificar a eficiência dos jogos em sala de aula 

com o público alvo, criar ou incrementar jogos lúdicos com o software Scratch com o propósito 

de favorecer um estudo mais aprofundado da Educação Financeira e explorar mais as 

possibilidades de conectar jogos com a Matemática Financeira, tais como: situações de acúmulo 

de capital com o efeito de juros compostos, o efeito da inflação sobre o orçamento familiar, 

situações de compras por impulso para que os alunos possam refletir sobre suas emoções, cálculo 

de taxas efetivas em operações de desconto entre outras. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO INICIAL 

 

Questionário - Educação Financeira 

O presente questionário faz parte de uma pesquisa que visa obter dados sobre o grau 

deconhecimento de Educação Financeira dos alunos do Ensino Fundamental II. 

*Obrigatório 
 

 

1. Série * 
 

 
 

 
 

2. Idade * 
 

 
 

 

Perguntas do teste 

O questionário deve ser feito pelo aluno de forma individual, sem ajuda de recursos, seja livro ou internet. 

 

 

3. Já teve alguma aula na escola sobre Educação Financeira? * 

Marcar apenas uma oval. 

 
Sim  

Não 

 

 

4. Você sabe o que é consumo consciente? Se sim, explique. * 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

5. Você sabe o que é planejamento financeiro? Se sim, explique. * 
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6. Para você Educação Financeira se relaciona com o meio ambiente? Se sim, 

explique. * 
 

 

 
 

 
 

 
  

 

 

7. Para você é correto comprar algo apenas por estar com o preço menor do que o normal 

ou estar em promoção? * 

Marcar apenas uma oval. 

 
Sim 

 Não 

 

8. Você ou sua família faz uso de um orçamento (registro de receitas e despesas)? * 

Marcar apenas uma oval. 

 
Sim  

Não 

 

9. Você costuma economizar (dinheiro)? * 

Marcar apenas uma oval. 

 
Sim  

Não 

  

 

10. Para você, reciclar é uma atitude que economiza dinheiro? Se sim, por quê? * 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 

 

Formulários 
  

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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APÊNDICE B – RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO INICIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



63 
 

 

 
  



64 
 

 

APÊNDICE C - MANUAL PARA INSTALAÇÃO E INÍCIO DO JOGO 

 

Os jogos desenvolvidos no presente trabalho podem ser executados tanto on-line como 

offl-ine. No primeiro caso, o jogo será disponibilizado na plataforma on-line do Scratch que 

pode ser acessada pelo site https://Scratch.mit.edu/ (Figura 3), para encontrar o jogo será 

necessário buscar o nome do jogo que se procura na plataforma. 

 

Página inicial do Scratch 

Fonte: Site do Scratch, 2020. 

 

Após buscar pelo nome do jogo, irá aparecer vários jogos desenvolvidos por usuários 

da plataforma, assim, deve-se procurar o desenvolvido por larakort, para executar o jogo é 

necessário clicar na bandeira verde. 

Na segunda forma, será feito o download do Scratch off-line, podendo ser realizado no 

site: https://Scratch.mit.edu/download (Figura 4). 

 

Dowload do Scratch 
 

 

Fonte: Site do Scratch 

https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/download
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Após realizado o download do Scratch, deve-se baixar o arquivo do jogo pretendido, 

para isso é necessário entrar na plataforma on-line do Scratch e realizar os mesmos 

procedimentos de quando se pretende jogá-lo on-line para encontrá-lo, ao abri-lo deve-se 

clicar em ver interior, quando o interior do jogo for mostrado clicar em arquivo, e escolher a 

opção baixar para o seu computador (Figura 5). 

 
Baixar o jogo para o seu computador 

Fonte: Site do Scratch 
 

Assim, o arquivo será baixado em extensão .sb3. e poderá ser aberto pela versão 

desconectada do Scratch já instalado, ambas as formas são disponibilizadas gratuitamente. 

http://scratch.mit.edu/scratch2download/
http://scratch.mit.edu/scratch2download/
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO FINAL 

 

Questionário de Avaliação dos Jogos 

 

Prezado participante, 

 
Este é um questionário para registrar as suas informações e considerações sobre a 

avaliação dos jogos: Tabuleiro Financeiro, Jogo dos Erros e Quiz Financeiro. Esses, 

são jogos didáticos para auxiliar o professor no ensino da educação financeira no 

ensino fundamental II, desenvolvidos durante o trabalho de conclusão de curso da 

aluna do curso de licenciatura em Matemática do INFES/UFF, Lara Pinheiro Kort-

Kamp, sob a orientação  da professora Dr.ª Laci Mary Barbosa Manhães. A sua 

identificação não será divulgada, trataremos apenas as respostas. 

 
Agradecemos a sua colaboração com o nosso trabalho. 

*Obrigatório 
 

 

1. Em que você trabalha ou estuda? * 
 

 
 

 
 

2. Há quanto tempo exerce a sua função? * 

Marcar apenas uma oval. 

 
Menos de 2 anos 

De 2 a 4 anos 

De 5 a 10 anos 

Mais de 10 anos 

 

 

 

3. Para quais turmas leciona? * 
 

Marque todas que se aplicam. 
 

Ensino Fundamental I 

Ensino Fundamental II 

Ensino Médio 

Outro 
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Não Leciono  
 

4. Quais conteúdos ministra? * 
 

Marque todas que se aplicam. 
 

Matemática 

Educação 

Financeira Outro 

Não leciono 
 

 

 

5. Já trabalhou com algum jogo educativo? * 

Marcar apenas uma oval. 

 
Sim, já trabalhei com jogos educativos digitais e tradicionais (não 

digitais). Sim, já trabalhei com jogos educativos digitais. 

Sim, já trabalhei com jogos educativos tradicionais (não digitais). 

Não. 

 

 

 

6. Se você já trabalhou com jogos educativos, quais foram? 
 

 
 

 
 

7. Você possui conhecimentos de informática? * 

Marcar apenas uma oval. 

 
Sim, tenho um bom domínio de como utilizar os programas básicos do 

computador. Sim, mas preciso de ajuda para iniciar a maioria dos programas. 

Não. 
 

 

 
 

8. O que você achou do jogo Tabuleiro Financeiro? * 

Marcar apenas uma oval. 
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Achei adequado para auxiliar o professor no ensino da Educação 

Financeira. Poderia mudar para facilitar. 

Não é adequado para auxiliar o professor no ensino da Educação Financeira. 

 

9. Na sua opinião, o jogo Tabuleiro Financeiro contribui para o ensino e aprendizado 

da Educação Financeira no Ensino Fundamental anos finais? * 

Marcar apenas uma oval. 

 
Sim 

Parcialmente 

Não 

 

 

 

10. Com base na sua resposta acima, explique o porquê escolheu essa opção. * 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11. O que você achou do Jogo dos Erros? * 

Marcar apenas uma oval. 

 
Achei adequado para auxiliar o professor no ensino da Educação Financeira. 

Poderia mudar para facilitar. 

Não é adequado para auxiliar o professor no ensino da Educação Financeira. 
 

 

 
 

12. Na sua opinião, o Jogo dos Erros contribui para o ensino e aprendizado da 

Educação Financeira no Ensino Fundamental anos finais? * 

Marcar apenas uma oval. 

 
Sim 

Parcialmente 
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Não 

 

13. Com base na sua resposta acima, explique o porquê escolheu essa opção. * 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
14. O que você achou do jogo Quiz Financeiro? * 

Marcar apenas uma oval. 

 
Achei adequado para auxiliar o professor no ensino da Educação Financeira. 

Poderia mudar para facilitar. 

Não é adequado para auxiliar o professor no ensino da Educação Financeira. 
 

 

 
 

15. Na sua opinião, o jogo Quiz Financeiro contribui para o ensino e aprendizado da 

Educação Financeira no Ensino Fundamental anos finais? * 

Marcar apenas uma oval. 

 
Sim 

Parcialmente 

Não 

 

 

 

16. Com base na sua resposta acima, explique o porquê escolheu essa opção. * 
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17. O que você achou da construção dos jogos? * 

Marcar apenas uma oval. 

 
Achei os jogos dinâmicos e divertidos, houve algo interessante que captura a 

atenção. 

Poderia mudar para facilitar. 

Não gostei do formato dos jogos. 
 

 

 

 

18. Comentários Gerais: 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 

 

Formulários 

 
 
 

  

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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APÊNDICE E – RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO FINAL 
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