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Sessão Prática 11 

 
Educação Financeira “Sonhamos e … Concretizamos” 
 

Lina Maria Arvelos do Nascimento, Jardim de Infância da Vila do Bispo – Sala 2 

 

Nível de escolaridade: Pré-escolar  

 
Desde 2013, no JI da Vila do Bispo, um grupo de meninos de 3 – 5 anos, da sala 2, tiveram vários 

sonhos: ir ao Oceanário de Lisboa “dormir com os tubarões”, fazer o batismo de voo, serem reis e 

rainhas no Palácio de Queluz, ir ao circo e serem Conquistadores. 

Sabiam também que em Lisboa havia uma cidade de brincar onde podiam ganhar e gastar dinheiro e 

onde podiam ser e fazer o que mais gostassem – chamava-se Kidzania. Decidiram que também 

queriam visitá-la. Também descobriram que, no Museu do Dinheiro se podiam divertir com histórias de 

dinheiro. 

Então resolveram laborar afincadamente para concretizarem estes seus sonhos. 

Sabiam apenas que o sonho é o início do caminho do sucesso. 

Construíram 3 simpáticos mealheiros inseparáveis (Poupas, Investe e Pradar). Assim nasceu o Tripé 

Mágico. 

Depois definiram com as famílias, qual o seu rendimento fixo. Em paralelo, decidiram como iriam 

“alimentar” o Investe e o seu amigo Pradar, sabendo que o Poupas seria inteiramente para aplicar nos 

seus sonhos. 

Será que conseguiram? 

Conto tudo na sessão prática, como criamos objetivos a partir de sonhos de grupo, como relacionamos 

a poupança com a possibilidade de adquirir bens/sonhos, como experimentamos técnicas de 

investimento, como relacionamos o investimento com um bom equilíbrio no Tripé Mágico. E ainda 

como experimentamos a doação a instituições/empresas sociais e como vivenciamos a doação como 

um meio de boas condutas sociais e construção de cidadania. 

Jogos, registos, experiências e muita brincadeira com notas e moedas reais fazem parte desta nossa 

aventura.  
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