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Os sonhos não determinam o lugar onde vocês vão chegar, mas 

produzem a força necessária para tirá-los do lugar em que vocês 

estão. Sonhem com as estrelas para que vocês possam pisar 

pelo menos na Lua. Sonhem com a Lua para que vocês possam 

pisar pelo menos nos altos montes. Sonhem com os altos 

montes para que vocês possam ter dignidade quando 

atravessarem os vales das perdas e das frustrações. 

Bons alunos aprendem a matemática numérica, alunos 

fascinantes vão além, aprendem a matemática da emoção, que 

não tem conta exata e que rompe a regra da lógica. Nessa 

matemática você só aprende a multiplicar quando aprende a 

dividir, só consegue ganhar quando aprende a perder, só 

consegue receber, quando aprende a se doar. 

 

Augusto Cury, 2007. 

 
 
 
 

iii 



 

 

Sumário 

Dedicatória ................................................................................................................... i 

Agradecimentos .......................................................................................................... ii 

Epigrafe ...................................................................................................................... iii 

Resumo ....................................................................................................................... v 

Abstract ...................................................................................................................... vi 

INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 10 

PROBLEMA E HIPÓTESE ................................................................................... 13 

OBJETIVOS ......................................................................................................... 14 

JUSTIFICATIVA ................................................................................................... 15 

MATERIAL E MÉTODOS ..................................................................................... 16 

RESULTADOS ..................................................................................................... 24 

CONCLUSÕES .................................................................................................... 38 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA .......................................................................... 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iv 



 

 

Resumo 
 

A Coleção dos Sonhos nasce com uma proposta totalmente diferenciada para ensino da Educação 

Financeira nas escolas. Como o próprio título demonstra o objetivo não é ensinar a guardar dinheiro, 

mas sim de realizar sonhos. A criança é levada a se interessar pelo assunto por meio da ficção. 

Cada um dos 14 livros – para serem usados em sala de aula com mediação do professor e apoio 

da família – tem dois momentos: um enredo que conta a história do personagem Nico, sua família 

e seus amigos, bem como exercícios para o melhor entendimento do conteúdo. As atividades 

apresentadas são apropriadas, significativas e estimuladoras. O ensino é baseado nos quatro 

pilares da Metodologia DSOP, desenvolvida pelo Mestre em Administração e Negócios, educador, 

escritor e terapeuta financeiro Reinaldo Domingos, que também é o autor da Coleção e de livros 

que abordam o tema Educação Financeira para vários segmentos. Todo conteúdo está de acordo 

com os Parâmetros Curriculares Nacionais, a Referência Curricular Nacional para Educação Infantil 

e a Base Nacional Comum Curricular - ainda em desenvolvimento. O conteúdo de educação infantil 

valoriza o desenvolvimento da identidade da criança de modo que ela possa se tornar um adulto 

não apenas educado financeiramente, mas apto a exercer a cidadania. Os exercícios e as atividades 

valorizam o caráter lúdico, respeitando as diferentes fases de desenvolvimento. O conteúdo do 

fundamental 1 conversa diretamente com o currículo. Dos oitos capítulos, dois têm ênfase em 

Português, dois em Matemática, um em Ciências, um em História, um em Geografia e um em Arte. 

Embora isso não esteja explícito no livro do aluno, o professor será orientado a apoiar-se na Coleção 

dos Sonhos não apenas para desenvolvimento da Metodologia, mas também para reforçar o ensino 

dos conteúdos curriculares. Já o conteúdo do fundamental 2 está baseado nos temas integradores, 

que perpassam todas as histórias e as atividades. Uma das grandes preocupações da Coleção é 

respeitar o desenvolvimento cognitivo da criança em cada uma das fases para otimizar o 

aprendizado. Para isso, os livros passaram pela revisão de uma neurocientista e estão de acordo 

com os mais avançados princípios da neurociência. A cada ano, os assuntos vão crescendo em 

complexidade, garantindo o aprendizado consistente e, acima de tudo, prazeroso. As páginas são 

ricamente ilustradas, o que ajuda a criança a mergulhar no universo da Educação Financeira para 

a realização de sonhos. 

 

Palavras-chaves: Sonhos, Metodologia DSOP, Educação Financeira. 
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Abstract 
 

The Dream Collection comes with a totally different proposal for teaching of financial education 

in schools. As the title shows the goal is not to teach to save money, but to realize dreams. 

The child is taken to be interested in the subject through fiction. Each of the 14 books - to be 

used in the classroom with mediation of the teacher and family support - has two parts: a plot 

that tells the story of Nico character, his family and his friends, as well as exercises for better 

understanding of content. The activities presented are appropriate, meaningful and 

stimulating. The teaching is based on the four pillars of DSOP Methodology developed by the 

Master in Management and Business, educator, writer and financial therapist Reinaldo 

Domingos, who is also the author of the collection, and books on the Financial Education 

theme for various segments. All content is in accordance with the National Curriculum 

Standards, the National Curriculum Reference for Early Childhood Education and the 

Common National Base Curriculum - still under development. The children's education content 

values the development of the identity of the child so that she can become an adult not only 

financially educated but unable to exercise citizenship. The exercises and activities value the 

playful nature, respecting the different stages of development. The content of the fundamental 

1 talk directly with the curriculum. Of the eight chapters, two have emphasis in Portuguese, 

two in mathematics, one in science, one in history, one in Geography and Art. Although this is 

not explicit in the book of the student, the teacher will be guided to rely on Dream Collection 

not only for development of methodology, but also to strengthen the teaching of curriculum 

content. But the fundamental content 2 is based on integrating themes that run through all the 

stories and activities. One of the major collection concerns is to respect the cognitive 

development of children in each phase to optimize learning. For this, the books have gone 

through the review of a neuroscientist and are in accordance with the most advanced 

principles of neuroscience. Each year, the issues are growing in complexity, ensuring 

consistent learning and, above all, enjoyable. The pages are richly illustrated, which helps the 

child to dive into the world of financial education for the realization of dreams. 

 
Keywords: Dreams, DSOP Methodology, Financial Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

A falta de Educação Financeira é um desafio emergente não só no Brasil, como no Mundo 

e tem afetado a integridade física e psicológica, a produtividade das pessoas no trabalho e, 

principalmente, as famílias.  

Uma pesquisa de 2016 da Federação do Comércio de São Paulo (Fecomercio)1 apresentou 

dados sobre o que está acontecendo com as famílias brasileiras: esse estudo trata de 

endividamento e poupança. As famílias brasileiras estão se endividando menos, mas mesmo assim, 

esses consumidores não estão conseguindo guardar dinheiro. Enquanto o emprego não vem, as 

dívidas se acumulam e na hora do sufoco, muita gente nem faz contas, nem procura os empréstimos 

com juros mais baratos. 

Os juros que cada um paga são um espanto. Mas a conta fica ainda mais assustadora 

quando as dívidas de todos os brasileiros são somadas. Foi o que a Federação do Comércio de São 

Paulo fez e descobriu que para uma dívida total de R$ 800 bilhões, os juros bateram R$ 320 bilhões 

em 2015. 

Os brasileiros já chegaram a dever até mais de R$ 850 bilhões em 2013 e 2014. Mas 

enquanto o bolo da dívida cai, os juros sobem. O que é ruim para as famílias e uma sangria para o 

país. 

“A gente está passando por um momento que falta dinheiro circulando na economia. As 

famílias estão mais pobres, consequentemente elas compram menos e o varejo sente isso. As 

vendas do varejo estão caindo muito mês após mês”, fala o assessor econômico da Fecomercio-

SP, Vitor França. 

A Educação Financeira hoje se mostra muito maior que apenas um termo da moda, sendo 

uma necessidade para todos os consumidores. Para isso, a DSOP Educação Financeira 

desenvolveu materiais que possibilitam a inserção do tema nos mais diversos setores da sociedade. 

São produtos para escolas, empresas, famílias, governo, entre outros, que mudam a forma com que 

as pessoas lidam com o dinheiro. 

Em momentos difíceis como o atual, a procura por conhecimento de como administrar o 

dinheiro é cada vez maior. Por isso, o ensino de Educação Financeira está em alta no país. Reinaldo 

Domingos, presidente da Associação Brasileira de Educação Financeira (Abefin) e criador da DSOP, 

afirma que essa mudança é importantíssima para o futuro das finanças do Brasil, e que a crise atual 

é fruto da falta de conhecimento financeiro da população. 

Temos um país analfabeto economicamente. São mais de 50 milhões de brasileiros 

inadimplentes, a maioria do país endividada. A inadimplência leva a decisões pessoais, muitas 

vezes precipitadas, feitas levando-se em conta as dívidas, prejudicando também a carreira. 

A DSOP Educação Financeira é uma organização dedicada à disseminação da Educação 

Financeira no Brasil e no mundo, por meio da aplicação da Metodologia DSOP. Criada em 2008, a 

DSOP Educação Financeira se firma dia após dia como principal promotora de conhecimento sobre 

o tema no Brasil, destacando-se pelo amplo alcance de seus programas, os quais beneficiam a 

pessoa em todo o seu ciclo de vida. Por meio da Metodologia DSOP entende-se que seus sonhos 



 

 

são prioridades e que dele não deve abrir mão, sendo planejado financeiramente. 

A Educação Financeira já é uma realidade em inúmeras escolas privadas do Brasil, que 

decidiram incluir este diferencial em sua grade curricular, desde a Educação Infantil até o ensino 

médio, por entenderem que é fundamental contribuir para uma nova geração de pessoas mais 

sustentáveis financeiramente. Com base nisso, a DSOP está melhorando cada vez mais os seus 

conteúdos e reformulou a sua Coleção Didática, denominada Coleção dos Sonhos. Os Livros 

Didáticos são oferecidos para todos os ciclos de ensino (Educação Infantil, Fundamental I e 

Fundamental II) e seus conteúdos apresentam flexibilidade para que ocorram as adaptações 

necessárias às propostas pedagógicas das diversas instituições de ensino. 

A Coleção dos Sonhos é composta por 14 obras que atendem desde a educação infantil até 

o ensino fundamental. São livros para uso em sala de aula, com mediação do professor e apoio da 

família, cujos conteúdos estão embasados na Metodologia DSOP de Educação Financeira. 

Os livros estão divididos da seguinte forma: 

• Educação Infantil: 4 livros (2 anos, 3 anos, 4 anos e 5 anos de idade); 

• Fundamental 1: 6 livros, um para cada ano (sendo dois para o primeiro ano); 

• Fundamental 2: 4 livros, um para cada ano. 

Cada uma das obras é composta por dois conteúdos básicos: um enredo que, por meio da 

ficção, explica a Metodologia DSOP; e exercícios para o melhor entendimento do conteúdo. As 

atividades apresentadas são apropriadas, significativas e estimuladoras. O aluno não deve apenas 

sentar, ouvir e observar os outros de forma passiva. Os exercícios podem aparecer em dois 

momentos: no meio do enredo – com o objetivo de sensibilizar o aluno – ou ao final de cada capítulo, 

para fixação. Cada livro trará conteúdo para 32 aulas. No caso do fundamental 1 e do fundamental 

2, cujos livros são compostos por oito capítulos, cada um corresponderá a 4 aulas, sendo uma ou 

duas para desenvolvimento da história e as demais para a realização de atividades. 

O personagem principal do enredo ficcional – e que pode aparecer também nas atividades 

– é Nico, o Garoto dos Sonhos. Na história estão envolvidos também seus familiares e amigos. A 

idade de Nico varia de acordo com o segmento, entre 2 e 14 anos. Esse amadurecimento do 

personagem fica claro por meio do traço da ilustração, pelo comportamento e pela linguagem. 

Todo o material está embasado nos modernos conceitos da neurociência. Na Educação 

Infantil, temos um foco intenso no brincar, sempre envolvendo o professor e os pais. Nos livros do 

fundamental 1, o livro faz correlação com seis disciplinas: Português, Matemática, História, 

Geografia, Ciências e Arte. Como o conteúdo é tratado por um único professor, polivalente, caberá 

a ele abordar essas disciplinas. O conteúdo de Arte, embora não seja ministrado pelo professor 

polivalente, também ficará a cargo dele dentro das disciplinas do livro. No fundamental 2, o livro tem 

foco nos temas integradores, podendo se apropriar dos objetivos de aprendizagem de várias 

disciplinas. 

O conteúdo está organizado de modo a permitir o uso flexível. Ou seja, caberá ao professor 

definir em que momento quer trabalhar os conceitos de Educação Financeira. Isso torna possível o 

uso para escolas que adotam a divisão bimestral, trimestral ou semestral. 



 

 

Os livros do professor que serão lançados no início de 2017 servem de guia e 

aprofundamento, acompanhados por textos iniciais que contextualizem a Educação Financeira e o 

momento pelo qual o aluno está passando. Trazem ainda o mesmo conteúdo do livro do aluno, 

enriquecidos com sugestões de uso do material fornecendo atividades complementares, 

possibilidades de ampliação. Trazem também uma estimativa de quantas atividades podem ser 

desenvolvidas por semana e tempo de duração de cada uma. Os livros do professor remetem 

também para opções de complementação no portal da DSOP, ou links para outros conteúdos 

confiáveis. No portal, estarão disponíveis planos de aula para cada aula dos 12 livros (exceto Infantil 

2 anos e Infantil 3 anos). Cada um dos livros traz uma sugestão bibliográfica que ajuda na reflexão 

sobre os encaminhamentos pedagógicos e são acompanhados por uma ficha para fazer o 

acompanhamento dos alunos com as classificações: atendeu plenamente; atendeu parcialmente e 

não atendeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROBLEMA E HIPÓTESE 

 

✓ É possível educar financeiramente as crianças e adolescentes? 

 

Hipótese 

 

Sim, é fundamental começar cedo. Quanto mais cedo melhor, pois a criança com dois anos 

de idade já pode começar a entender um pouco sobre o dinheiro, o seu valor e a sua importância 

para realizar sonhos. Assim será formada uma nova geração de pessoas mais equilibradas, 

conscientes e sustentáveis. 

Os conteúdos dos livros didáticos possibilitam que as aulas de leitura sejam realizadas em 

formato de projetos em que o envolvimento com o tema se dá de forma a integrar o aluno ao seu 

cotidiano, ensinando-o a administrar o dinheiro, combatendo o consumo excessivo e estabelecendo 

assim, a mudança de hábitos e costumes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS 

 

✓ Propiciar o letramento em Educação Financeira nos dois segmentos de ensino 

(Infantil e Fundamental), respeitando a maturidade pedagógica do aluno e a 

correlação com o currículo; 

✓ Fazer com que ocorra a assimilação dos hábitos e comportamentos referentes ao 

consumo consciente; 

✓ Promover uma mudança de comportamento das crianças e seus familiares, 

contribuindo para uma nova geração de cidadãos brasileiros que sejam capazes de 

refletir criticamente sobre as suas necessidades e os seus desejos para consumir 

de forma consciente e 

✓ Contribuir para que as crianças, adolescentes e suas famílias identifiquem os 

valores que passam pelas suas mãos e a importância destes terem uma parte 

destinada a realização de seus sonhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUSTIFICATIVA 

 

São inúmeros os trabalhos que validam a importância de Educação Financeira e de 

letramento financeiro durante a infância e primeira adolescência (vide bibliografia). A habilidade para 

lidar com as finanças é vista como fundamental na formação do cidadão. Isso porque, desde os 

primeiros anos, começam a manifestar hábitos que irão perdurar no futuro. Portanto, é de suma 

importância formar cidadãos que se relacionem de forma saudável com o dinheiro e o coloquem a 

serviço da realização de seus sonhos, da busca da sustentabilidade e da independência financeira. 

Hoje vivemos uma cultura onde a maioria da população se encontra endividada, por conta 

de não ter sido educada financeiramente e sofre muito com a falta de dinheiro. Não fomos educados 

a planejar o seu uso, não aprendemos a investir, não aprendemos a poupar, sequer sabemos 

priorizar os nossos sonhos, bem como ter controle sobre o nosso próprio dinheiro. 

Assim, são muitas as vantagens de investir em Educação Financeira: 

✓ Identificação e prioridade dos sonhos; 

✓ Aumento da produtividade; 

✓ Redução do índice de endividamento e inadimplência; 

✓ Redução do absenteísmo e presenteísmo; 

✓ Transformação de hábitos; 

✓ Conscientização na construção de uma aposentadoria sustentável; 

✓ Melhor utilização do salário para realização de sonhos pessoais e profissionais; 

✓ Aumento da autoestima; 

✓ Melhora na qualidade de vida e 

✓ Garantia da construção da sucessão hereditária do patrimônio familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os 14 livros da coleção têm linguagem e objetivos adaptados à idade do educando, com 

uma abordagem socioconstrutivista, interacionista e neurocientífica, com material que possa 

desenvolver competências e habilidades próprias de cada fase – atingindo os objetivos de 

aprendizagem, sempre seguindo a Metodologia DSOP. Norteiam-se pela construção do 

conhecimento, com respeito à expressão criativa e espontânea do aluno. Por meio dele o professor 

planejará suas aulas buscando construir a aprendizagem de forma significativa e não apenas 

transmitir conteúdos momentâneos que serão esquecidos ao final da aula. Deverá propiciar espaço 

para criação, reflexão, aplicação do conhecimento adquirido. 

Cada um dos livros se norteia pelos: 

a) Objetivos de aprendizagem; 

b) Eixos cognitivos: dominar linguagens, compreender fenômenos, enfrentar 

Situações-problema, construir argumentação e elaborar propostas; 

c) Quatro Pilares da Educação, da UNESCO: aprender a conhecer; aprender a fazer; 

aprender a conviver e aprender a ser  

d) Modernos conceitos da neurociência; 

Assim, esta tese de Doutorado, que resultou em uma Coleção, surge como um dos eixos 

principais na gênese da saúde financeiras desses futuros adultos e, consequentemente, gerando 

saúde emocional para as famílias. 

 

Livro Infantil 1 (2 anos) – maternal 

 

Descrição: aos 2 anos a criança está em transição da inteligência sensório- motora para a 

inteligência pré-operacional (dos 2 aos 7 anos). Isso significa um avanço na comunicação e na 

construção do conhecimento, mas o pensamento ainda é pré-lógico, preso ao imediatismo e ao 

animismo (explicações fantasiosas). Essa limitação gera o egocentrismo cognitivo e social, isto é, a 

centralização nos próprios interesses, não há atividade cooperativa com os pares. Além disso, a 

memória da criança é mais centrada em fatos recentes. O livro do aluno é composto por pequenos 

enredos que – ao mesmo tempo – se encerram em si mesmo, e compõem uma história maior. Não 

há texto, apenas imagem. Há atividades associadas a cada um dos enredos e, para cada uma delas, 

especifica-se as competências e habilidades trabalhadas. 

 

Livro Infantil 1 (3 anos) 

 

Descrição: o livro do aluno é composto por pequenos enredos que – ao mesmo tempo – se 

encerram em si mesmo, e compõem uma história maior. Não há texto, mas somente atividades 

associadas a cada um dos enredos. O que o diferencia do livro para crianças de dois anos são as 

atividades, apropriadas ao desenvolvimento cognitivo e motor dessa idade. Há atividades 

associadas a cada um dos enredos e, para cada uma delas, especificam-se as competências e 



 

 

habilidades trabalhadas. 

 

Livro Infantil 2 (4 anos) 

 

Descrição: o livro do aluno é bastante visual, e lúdico, mas já trabalhando com o 

reconhecimento das letras. Caberá ao professor determinar o ritmo de uso do material. Mas estima-

se que cada capítulo – no total de 16 – forneça material para duas aulas. O personagem Nico dá o 

fio condutor às crianças, sempre realizadas com a supervisão de um adulto. Algumas das atividades 

têm como foco a família e podem ser desenvolvidas em casa, com os cuidadores. A Metodologia 

permeia a ficção e as atividades sem, contudo, ditar a divisão do livro. A criança continua 

egocêntrica, não aceita o ponto de vista de outra pessoa quando diferente do seu, ainda vivencia o 

realismo nominal e acredita que o nome faz parte do objeto, que é uma propriedade dele. Reconhece 

as letras do próprio nome, formula hipóteses sobre a leitura. Lê por meio das imagens, reconhece 

logotipos comerciais. Quanto ao grafismo, já apresenta alguns convencionalismo, diferencia letras 

de números, a quantidade de letras usadas depende das características do objeto. No meio do livro, 

que corresponde ao final do primeiro semestre, há a proposição de uma atividade a ser realizada 

durante todo o segundo semestre envolvendo família. Nessa fase, os alunos começam a observar 

os conceitos que farão parte do seu desenvolvimento para o restante da vida. Daí a importância do 

letramento financeiro, que será a base para a posterior Educação Financeira. O enredo e as 

atividades contemplam as seguintes habilidades: reconhecer cores e seu contexto de uso; 

reconhecer formas geométricas básicas; nomear as letras do próprio nome; desenvolver hábitos de 

preservação da saúde e meio ambiente. 

As atividades estão distribuídas por todo livro, não são uma seção apartada. Para cada uma 

delas, especificam-se as competências e habilidades trabalhadas. 

 

Livro Infantil 3 (5 anos) 

 

Descrição: o livro é bastante visual e lúdico, mas já trabalhando com o reconhecimento de 

palavras mais simples. Caberá ao professor determinar o ritmo de uso do material. Mas estima-se 

que cada capítulo – no total de 16 – forneça material para duas aulas. O personagem Nico dá o fio 

condutor e propõe atividades às crianças. Algumas das atividades têm como foco a família e podem 

ser desenvolvida em casa, com os cuidadores. Mas é o momento de propor atividades que as 

crianças possam desenvolver sozinhas. A Metodologia permeia a ficção e as atividades sem, 

contudo, ditar a divisão do livro. No meio do livro, que corresponde ao final do primeiro semestre, 

há a proposição de uma atividade que será realizada durante todo o segundo semestre. Como se 

trata do último ano do ensino infantil, o livro foca na autonomia progressiva do aluno envolvendo 

não somente dinheiro, mas também a organização pessoal (mochila, material escolar, roupa etc). O 

aluno já está apto a resolver problemas mais simples. Tanto o enredo quanto as atividades devem 

levar em conta essas características. Deverão ainda contemplar as seguintes habilidades: criar 

histórias com sequência lógica; reconhecer palavras em pequenos textos; conhecer medida de 



 

 

peso, altura e sapato; dar informações sobre dados pessoais. As atividades serão distribuídas por 

todo livro, não será uma seção apartada. Para cada uma delas, especificam-se as competências e 

habilidades trabalhadas. 

 

Livro Fundamental 1 – 1º. ano - livro 1 (transição - sem alfa) 

 

Descrição: o livro é basicamente visual, mas com peso maior para a escrita que as 

publicações do Infantil. O livro – dividido em oito capítulos -- será usado durante 32 aulas, 

correspondendo 4 aulas a cada capítulo (1 ou duas aulas para o enredo e o restante para atividades) 

O personagem Nico é o fio condutor. Ele desperta as discussões que conversam com o currículo 

das seis disciplinas. Embora as atividades tenham como foco a criança e sua autonomia, algumas 

delas propõem trabalho conjunto com a família. Esse livro funciona como uma transição entre o 

ensino infantil e o fundamental e tem um conteúdo menos textual para aquelas crianças que ainda 

estão em uma fase pré-alfabetização. As atividades são distribuídas por todo livro, e não em uma 

seção apartada. A Metodologia DSOP e a Educação Financeira são abordadas dentro de cada uma 

das disciplinas, seguindo a seguinte divisão: 

Língua Portuguesa (2 capítulos): os alunos farão uso da língua, ainda que de forma 

simplificada (apenas com palavras, sem a necessidade da formação de frases), para citar vocábulos 

que ajudem a expressar os quatro pilares da Metodologia DSOP (Diagnosticar, Sonhar, Orçar, 

Poupar). 

Matemática (2 capítulos): será voltado para contagem e o princípio da divisão, com ênfase 

no Diagnosticar, no Orçar e no Sonhar. 

História (1 capítulo): os alunos estudam a identidade, quem sou eu, como sou reconhecido, 

minha família. O mote será “a moeda do meu avô”. O livro fornecerá subsídios para que esse tema 

seja discutido em classe. 

Geografia (1 capítulo): Os alunos estão trabalhando com o bairro, identificando seu espaço, 

partindo do local para o global. A proposta ajudará a criança a identificar um problema local e como 

resolvê-lo por meio da Metodologia DSOP. 

Ciência (1 capítulo): o cuidado com o corpo e a alimentação são os focos. O livro vai 

trabalhar esses conceitos aliados, principalmente, ao diagnóstico (D). 

Arte (1 capítulo): por meio de pontos, linhas, formas e cores o aluno deverá fazer uma 

representação visual de qual é o seu sonho. 

 

Fundamental 1 – 1º. ano - livro 2 (transição - com alfa) 

 

Descrição: o livro é basicamente visual, mas com peso maior para a escrita. O livro, com 8 

capítulos, será usado durante 32 aulas, correspondendo 4 aulas a cada capítulo (1 ou duas aulas 

para o enredo e o restante para atividades). O personagem Nico é o fio condutor. Ele despertara as 

discussões que conversam com o currículo das seis disciplinas. Embora as atividades tenham como 

foco a criança e sua autonomia, algumas delas propõem trabalho conjunto com a família. Esse livro 



 

 

é muito semelhante ao livro 1 (Fundamental – 1º. Ano – sem alfa). O enredo é basicamente o 

mesmo, mas a atividades apresentam maior complexidade, uma vez que os alunos já estão 

alfabetizados. As atividades são distribuídas por todo livro, e não em uma seção apartada. A 

Metodologia DSOP e a Educação Financeira são abordadas dentro de cada uma das disciplinas, 

seguindo a seguinte divisão: 

Língua Portuguesa (2 capítulos): os alunos farão uso da língua, ainda que de forma 

simplificada (apenas com palavras, sem a necessidade da formação de frases), para citar palavras 

que ajudem a expressar os quatro pilares da Metodologia DSOP (Diagnosticar, Sonhar, Orçar, 

Poupar). 

Matemática (2 capítulos): será voltado para o estudo das notas e moedas, mas com enfoque 

diferente do abordado curricularmente, com ênfase no Diagnosticar ou no Orçar. 

História (1 capítulo): os alunos estudam a identidade, quem sou eu, como sou reconhecido, 

minha família. O mote será “a moeda do meu avô”. O livro fornecerá subsídios para que esse tema 

seja discutido em classe. 

Geografia (1 capítulo): Os alunos estão trabalhando com o bairro, identificando seu espaço, 

partindo do local para o global. A proposta ajudará a criança a identificar um problema local e como 

resolvê-lo por meio da Metodologia DSOP. 

Ciência (1 capítulo): o cuidado com o corpo e a alimentação são os focos. O livro vai 

trabalhar esses conceitos aliados, principalmente, ao diagnóstico (D). 

Arte (1 capítulo): por meio de pontos, linhas, formas e cores o aluno deverá fazer uma 

representação visual de qual é o seu sonho. 

 

Livro Fundamental 1 – 2º ano 

 

Descrição: a escrita ganha peso. O livro – dividido em 8 capítulos -- será usado durante 32 

aulas, correspondendo 4 aulas a cada capítulo (1 ou duas aulas para o enredo e o restante para 

atividades). O personagem Nico é o fio condutor. Ele desperta as discussões que conversam com 

o currículo das seis disciplinas. Embora as atividades tenham como foco a criança e sua autonomia, 

algumas delas podem propor trabalho conjunto com a família. As atividades são distribuídas por 

todo livro, e não em uma seção apartada. A Metodologia DSOP e a Educação Financeira são 

abordadas dentro de cada uma das disciplinas, seguindo a seguinte divisão: 

Língua Portuguesa (2 capítulos): os alunos farão uso da língua usando frases simplificadas 

para explicar os quatro pilares da Metodologia DSOP (Diagnosticar, Sonhar, Orçar, Poupar) com 

suas próprias palavras. 

Matemática (2 capítulos): explorará a tabuada e conceito de dobro ou triplo para calcular o 

tempo e o dinheiro necessário para atingir o sonho, mediante o conhecimento do sistema monetário, 

tomando o cuidado de levantar os conhecimentos prévios sobre o assunto. 

História (1 capítulo): usará a medida do tempo para explorar os quatro pilares da 

Metodologia DSOP. 

Geografia (1 capítulo): o mapa do bairro, ou da escola, ou de qualquer espaço familiar à 



 

 

criança, servirá de base para que o aluno desenvolva a habilidade de Diagnosticar. Cada coisa 

ocupa o lugar que deveria? 

Ciências (1 capítulo): o Sonho não precisa ser apenas monetário, pode envolver também a 

proteção da natureza. O aluno pode Diagnosticar, Sonhar, Orçar e Poupar (recursos, e não dinheiro) 

para conservar o ambiente. 

Arte (1 capítulo): desenhe seu sonho de curto, médio ou longo prazo; ou faça uma 

representação teatral (jogo dramático ou jogo teatral), desenvolvendo a aprendizagem por meio do 

lúdico. 

 

Livro Fundamental 1 – 3º ano 

 

Descrição: a escrita ganha peso, embora esse ano ainda seja considerado de alfabetização. 

O livro, com oito capítulos, será usado durante 32 aulas, correspondendo 4 aulas a cada capítulo (1 

ou duas aulas para o enredo e o restante para atividades). O personagem Nico será o fio condutor. 

Ele despertará as discussões que conversarão com o currículo das seis disciplinas. Cada vez mais 

as atividades têm foco na autonomia da criança. As atividades serão distribuídas por todo livro, e 

não em uma seção apartada. A Metodologia DSOP e a Educação Financeira são abordadas dentro 

de cada uma das disciplinas, seguindo a seguinte divisão: 

Língua Portuguesa (2 capítulos): o aluno, após tomar contato com algumas história contada 

por Nico, será convidado a fazer um depoimento (escrito ou oral) de uma experiência que espelhe 

a do personagem. 

Matemática (2 capítulos): será desenvolvido o conhecimento mais aprofundado do sistema 

monetário brasileiro, estabelecendo equivalências, e criação de gráficos simples que ajudem a 

montar o seu sonho. 

História (1 capítulo): será que os índios usavam dinheiro? Ou era troca de mercadorias? A 

discussão ensinará o aluno que a “compra” não é a única forma de obter algo. 

Geografia (1 capítulo): será que o dinheiro tem o mesmo valor no campo e na cidade? O 

que pode ser diferente na relação? 

Ciências (1 capítulo): aplicar os princípios da Metodologia DSOP mostrando o processo de 

chegada do alimento até a mesa. Como assunto paralelo, pode-se falar também de alimentação 

saudável e prática de esporte (diagnosticar como está comendo; pensar em uma meta a ser atingida 

– não pode ser emagrecimento; calcular como vai chegar nessa meta; colocar em prática) 

Arte (1 capítulo): baseados em um roteiro básico, os alunos são convidados a representar 

uma história simplificada, respeitando a ordem de apresentação dos fatos. 

 

Livro Fundamental 1 – 4º ano 

 

Descrição: os alunos já são alfabetizados, dispensando o uso da letra bastão para a escrita 

dos textos. A proposta inicial é de divisão em 8 capítulos, que não precisam ser usados linearmente, 

mas obedecendo o programa da escola. O livro será usado durante 32 aulas, correspondendo 4 



 

 

aulas a cada capítulo (1 ou duas aulas para o enredo e o restante para atividades). O personagem 

Nico será o fio condutor. Ele despertará as discussões que conversarão com o currículo das cinco 

disciplinas. Cada vez mais as atividades têm foco na autonomia da criança. As atividades serão 

distribuídas por todo livro, e não em uma seção apartada. Haverá um texto de introdução, comum 

ao fundamental I e um texto de encerramento – voltado aos alunos, mas, principalmente, aos pais 

– depois de todas as atividades, retomando o que foi aprendido. A Metodologia DSOP e a Educação 

Financeira serão abordadas dentro de cada uma das disciplinas, seguindo a seguinte divisão: 

Língua Portuguesa (2 capítulos): fará um paralelo entre a história de Nico e a fábula de João 

e o pé de feijão. 

Matemática (2 capítulos): desenvolverá a questão dos decimais e do dinheiro. Para poupar, 

não esqueça os centavos. Como dar troco, considerando os decimais. 

História (1 capítulo): por que o ouro tem valor? O que é uma coisa rara e por que ela vale 

tanto? 

Geografia (1 capítulo): a energia elétrica pode acabar? Partir do estudo da hidrografia, que 

produz esse tipo de energia, até chegar à necessidade de economizar. 

Ciências (1 capítulo): tratará dos seres que produzem o próprio alimento, diferenciando 

daqueles que têm de buscá-lo. E como deve ser o planejamento nos dois casos. 

Arte (1 capítulo): não basta saber, tem que contar. Os alunos produzirão cartazes – com 

frases e desenhos – contando o que aprenderam. 

 

Livro Fundamental 2 – 5º ano 

 

Descrição: o material do quinto ano trabalha fortemente a autonomia das crianças, 

preparando-as para o Fundamental 2. O livro reflete essa preocupação, tanto no texto ficcional 

quanto nas atividades. O livro, dividido em oito capítulos, será usado durante 32 aulas, 

correspondendo 4 aulas a cada capítulo (1 ou duas aulas para o enredo e o restante para 

atividades). O personagem Nico dá o fio condutor. Ele desperta as discussões que conversam com 

o currículo das cinco disciplinas. As atividades são distribuídas por todo livro, e não em uma seção 

apartada. A Metodologia DSOP e a Educação Financeira são abordadas dentro de cada uma das 

disciplinas, seguindo a seguinte divisão: 

Língua Portuguesa (2 capítulos): trabalhará com o conceito de “meu”, “seu”, “nosso”. O que 

significam esses pronomes e o que define o que pertence a cada um? 

Matemática (2 capítulos): desenvolverá a habilidade de trabalhar com adição e subtração 

de decimais; dividir, fracionar e repartir. 

História (1 capítulo): para que serve a indústria? Ou produto feito pela indústria deve custar 

mais caro do que um feito por nossa mãe? O que tem mais valor? Geografia (1 capítulo): o mesmo 

dinheiro vale em todo o Brasil? Será que as coisas têm preços diferentes em regiões diferentes? 

Ciências (1 capítulo): agora você já é grande e precisa ter responsabilidades sobre os gastos 

da casa. Retomamos aqui novamente a questão da energia elétrica, ampliando para o uso de água 

e a importância de evitar o desperdício. Arte (1 capítulo): descobrindo o valor. O aluno deve produzir 



 

 

um objeto (pulseira, porta retrato, vaso, bolsa etc.) para uma troca na escola. 

 

Livro Fundamental 2 – 6º ano 

 

Descrição: no primeiro ano do ensino fundamental 2 o aluno passa a ter professores 

especialistas para as diferentes áreas. A escolha dos temas integradores definidos pelo MEC, na 

proposta da Base Curricular Comum – para tratar da Educação Financeira torna possível discutir o 

assunto em todas as disciplinas, ou focar especialmente em uma delas, de acordo com a escolha 

da escola. Embora a Base esteja ainda em aprovação, os temas integradores – derivados dos temas 

transversais de outros documentos oficiais – não devem ser alterados. Os alunos saídos do 

fundamental 1 ainda são imaturos e pecam pela falta de organização. O tema integrador Consumo 

e Educação Financeira permite lidar com essa fragilidade típica da idade, mas também ampliar a 

discussão. É um momento em que passam a ter mais noção de valor e de que o dinheiro não 

simplesmente surge (como presente dos tios, dos avós, dos pais), mas é resultado de uma 

produção. Abordamos a questão da mesada, do que fazer para merecê-la e de como lidar com ela. 

Outros temas presentes: mudanças no ambiente ocasionadas pelo homem, relacionando com o 

consumo de alguns produtos e seu descarte e o impacto que isso tem no ambiente; o uso impensado 

do dinheiro, que pode levar a conseguir algo que se quer, mas que, com o tempo, se mostra 

supérfluo. O link com arte pode ser feito ao trabalhar o desenvolvimento de algum objeto útil feito 

de lixo, mostrando o reaproveitamento de produtos. Os demais temas integradores (Ética, Direitos 

Humanos e Cidadania; Sustentabilidade; Tecnologias Digitais e Culturas Africanas e Indígenas) 

também permeiam o texto de forma menos explícita. O livro é dividido em 8 capítulos concebidos 

para serem ministrados linearmente, respeitando o enredo ficcional. As atividades são distribuídas 

por todo livro, e não em uma seção apartada. 

 

Livro Fundamental 2 – 7º ano 

 

Descrição: a partir desse ano, o aluno já é adolescente e uma nova linguagem deve ser 

adotada, mais jovial, fugindo da infantilização. É um momento em que o jovem passa a perceber 

melhor o que está a sua volta. Apesar de ainda ser autocentrado, ele está mais aberto às influências. 

É também o momento de dar novos voos, de trabalhar a autonomia e as escolhas. Mas quais são 

as regras para conquistar o que se quer? Os temas integrados: Ética, Direitos Humanos e cidadania 

se prestam a essa discussão. Quais são as regras de convivência? O que define o certo ou errado? 

O adolescente toma consciência de que seu sonho só é válido se não tiver impactos negativos sobre 

outras pessoas. E é mais válido ainda se agregar bem estar a outros que não ela. Junto com essa 

discussão, abordaremos também a importância do empreendedorismo e de como isso pode 

contribuir para a vida da criança e para a realização de seus sonhos futuros. Os demais temas 

integradores (Consumo e Educação Financeira; Sustentabilidade; Tecnologias Digitais e Cultura 

Africanas e Indígenas) também permeiam o texto de forma menos explícita. O livro é dividido em 8 

capítulos concebidos para serem ministrados linearmente, respeitando o enredo ficcional. As 



 

 

atividades são distribuídas por todo livro, e não em uma seção apartada. 

 

Livro Fundamental 2 – 8º ano 

 

Descrição: o aluno passa por uma fase de desenvolvimento em que se compara com o 

outro, tanto para achar pontos de confluências como as diferenças que o validam como indivíduo. 

Por isso, é muito comum surgir o bullying². É um momento importante na construção da 

personalidade. O tema integrador Culturas Africanas e Indígenas, com foco na pluralidade cultural, 

enriquece as discussões vividas nesse momento e contribuir para a Educação Financeira, que 

poderá ser discutida de vários pontos de vista: os sonhos podem ser diferentes (embora o método 

para alcança-lo deva respeitar o pilar da DSOP); existem várias realidades financeiras no país e 

nenhuma desmerece a outra; é preciso respeitar as características e ambições individuais. E por 

meio da Arte se trabalhará valores de variadas culturas, envolvendo questões regionais e de 

influências indígenas, africanas e europeias, cumprindo o determinado na Lei Federal 9394/1996 

em seu artigo 26-A. Pode-se trabalhar a elaboração de pratos típicos regionais que sejam 

saudáveis, bem como confeccionar vestimentas ou representar/apresentar elementos culturais 

regionais como danças, músicas etc. Os demais temas integradores (Consumo e Educação 

Financeira; Éticas, Direitos Humanos e Cidadania; Sustentabilidade; Tecnologias digitais) também 

permeiam o texto de forma menos explícita. O livro é dividido em 8 capítulos concebidos para serem 

ministrados linearmente, respeitando o enredo ficcional. As atividades são distribuídas por todo livro, 

e não em uma seção apartada. 

 

Livro Fundamental 2 – 9º ano 

 

Descrição: é um momento em que o adolescente está mais maduro e consciente do seu 

papel na sociedade. É o momento ideal para discutir o tema integrador Sustentabilidade e criar uma 

transformação da consciência ambiental. A Metodologia DSOP aplica-se também para o ambiente, 

uma vez que é possível diagnosticar o problema, sonhar com a solução possível, criar uma 

estratégia para viabilizá-la e tomar a providência que vai proporcionar a mudança. Esse é o contexto 

macro dentro do qual Bullying é um termo utilizado para descrever atos de violência física ou 

psicológica, intencionais e repetidos, praticados por um indivíduo ou grupo de indivíduos causando 

dor e angústia, sendo executadas dentro de uma relação desigual de poder se desenham 

possibilidades de mudança no dia a dia. Como pano de fundo, o livro trata das mudanças ocorridas 

no processo de puberdade, envolvendo conflitos e tensões sociais. Os demais temas integradores 

(Consumo e Educação Financeira; Ética, Direitos Humanos e Cidadania; Sustentabilidade; 

Tecnologias Digitais; Cultura Africanas e Indígenas) também permeiam o texto de forma menos 

explícita. O livro é dividido em 8 capítulos concebidos para serem ministrados linearmente, 

respeitando o enredo ficcional. As atividades são distribuídas por todo livro, e não em uma seção 

apartada. 

 



 

 

RESULTADOS 

 
Livro Educação Infantil 1 (2 anos) - maternal 

 

O enredo é formado por cenas independentes, mas que não prescindem de um fio condutor. 

Começa na casa de Nico, com ele “limpando o prato”, junto com a irmã Letícia, e perguntando sobre 

o avô. Nas cenas seguintes, os dois irmãos saem acompanhados dos pais, primeiro pelo bairro, 

depois na estrada e finalmente chegando ao sítio do avô, onde observam as estrelas. Parte-se do 

universo próximo da criança – sua casa – ampliando para o mais distante, representado pela 

observação das estrelas. A história é contada apenas por meio de imagens, sem texto. São 16 

imagens – cada uma abrindo um capítulo. Os exercícios têm um formato lúdico, despertando a 

curiosidade e respeitando a fase de desenvolvimento infantil. Há dois tipos de atividades: para 

serem realizadas no próprio livro, e propostas de construção ou montagem que visam ampliar as 

vivências. Ambos os formatos aproximam o conhecimento sistematizado das vivências da criança 

no seu cotidiano, ao mesmo tempo em que convidam a família a participar. 

Formato: 26 x 36 cm, 55 páginas, espiral. 

 

 

 

 
 



 

 

Educação Infantil 1 (3 anos) 

 

 

O enredo é simples, respeitando a capacidade de retenção da criança nessa idade. Gira em 

torno de dois pontos principais: a gravidez de Maria – mãe de Nico – e o nascimento do irmão mais 

novo, e o desejo do garoto em ganhar uma caixa de giz de cera, semelhante à da amiga Isabela. A 

história é contada apenas por meio de imagens, sem texto. São 16 imagens – cada uma abrindo 

um capítulo. Os exercícios têm um formato lúdico, despertando a curiosidade e respeitando a fase 

de desenvolvimento infantil. Há dois tipos de atividades: para serem realizadas no próprio livro, e 

propostas de construção ou montagem que visam ampliar as vivências. Ambos os formatos 

aproximam o conhecimento sistematizado das vivências da criança no seu cotidiano, ao mesmo 

tempo em que convidam a família a participar. 

Formato: 26 x 36 cm, 55 páginas, espiral. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Livro Educação Infantil 2 (4 anos) 

 

 

O enredo cresce em complexidade, mas sempre alinhado à capacidade de retenção de 

informações da criança nessa idade. Nico está no sítio do avô e expressa o sonho de ter uma ovelha 

só para ele. De forma simples e lúdica, são inseridos os conceitos de Diagnosticar, Sonhar, Orçar e 

Poupar. Um texto bastante simples – que deverá ser lido pelo professor – acompanha o enredo. Os 

exercícios também ganham alguma complexidade, mas continuam valorizando a experiência do 

brincar de modo a possibilitar aprendizagens sobre o mundo social e natural. Há atividades para 

serem realizadas com a família, de sensibilização e que permitem à criança expressar suas 

opiniões. 

Formato: 26 x 36 cm, 65 páginas, espiral. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Livro Educação Infantil 3 (5 anos) 

 

 

A criança dessa idade já é capaz de acompanhar – com o auxílio do professor – narrativas 

mais simples. A Metodologia DSOP é inserida no enredo de uma forma estruturada, com o 

diagnóstico do sonho de Nico, orçamento e poupança. O garoto quer um kit de mágica para 

apresentar um número da festa da escola. Participam da história a irmã e o avô, que estimulam e 

oferecem auxílio, fortalecendo a importância da confiança e da solidariedade. Os exercícios 

valorizam a brincadeira, mas, ao mesmo tempo, fortalecem a interação e a participação nas práticas 

sociais como agentes para construir os saberes sobre o mundo. Há atividades para serem 

realizadas com a família, de sensibilização e que permitem à criança expressar suas opiniões. 

Formato: 26 x 36 cm, 65 páginas, espiral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Livro 1º ano Ensino Fundamental I – sem alfabetização 

 

 

O enredo começa com a mudança da família de Lagoa Branca para uma cidade maior, 

Guatinga. Nico se sente, a princípio, desconfortável, mas, como apoio da família, se adapta à nova 

realidade. Para amenizar a falta que sente do avô, que ficou em Lagoa Branca, Nico estabelece 

como seu sonho comprar um tablet para presenteá-lo e, por meio do equipamento, poder conversar 

com ele. Enquanto isso, a irmã Letícia define como seu sonho ter um cãozinho. O texto da história 

deverá ser lido pelo professor, uma vez que a criança ainda não está alfabetizada. O livro é 

composto por oito capítulos que, embora não explicitamente, fornecem subsídios para o 

desenvolvimento do currículo de Português, Matemática, História, Geografia, Ciências e Arte. Os 

exercícios têm como meta desenvolver os pilares da Metodologia DSOP e os conteúdos 

curriculares, mas com foco na ludicidade. A criança é convidada a criar usando ferramentas que 

não a escrita. Há atividades para serem realizadas com a família, de sensibilização e que permitem 

à criança expressar suas opiniões. 

Formato: 20 x 26,5 cm, 94 páginas, lombada quadrada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Livro 1º ano Ensino Fundamental I – Pré-alfabetização 

 

 
O enredo começa com a mudança da família de Lagoa Branca para uma cidade maior, 

Guatinga. Nico se sente, a princípio, desconfortável mas, como apoio da família, se adapta à nova 

realidade. Para amenizar a falta que sente do avô, que ficou em Lagoa Branca, Nico estabelece 

como seu sonho comprar um tablet para presenteá-lo e, por meio do equipamento, poder conversar 

com ele. Enquanto isso, a irmã Letícia define como seu sonho ter um cãozinho. O texto da história 

poderá ser lido pela criança, com o apoio do professor, uma vez que ela já iniciou seu processo de 

alfabetização. O livro é composto por oito capítulos que, embora não explicitamente, fornecem 

subsídios para o desenvolvimento do currículo de Português, Matemática, História, Geografia, 

Ciências e Arte. Os exercícios têm como meta desenvolver os pilares da Metodologia DSOP e os 

conteúdos curriculares, mas com foco na ludicidade. A criança é convidada a criar usando 

ferramentas variadas que incluem a escrita. Há atividades para serem realizadas com a família, de 

sensibilização e que permitem à criança expressar suas opiniões. 

Formato: 20 x 26,5 cm, 94 páginas, lombada quadrada. 

 

 
 

 
 



 

 

Livro 2º ano Ensino Fundamental I  

 

 
O enredo inclui, além da família, os amigos de escola de Nico. O primeiro desafio do garoto 

é aprender a andar de patins, e ele acaba se saindo muito bem. Uma aluna nova chega à escola e 

– apesar de as crianças terem ficado a princípio intrigadas com a prótese que substituía uma de 

suas pernas – em pouco tempo já está integrada à turma. Nico e seus amigos traçam como sonho 

coletivo ajudar à amiga, o que acaba por unir ainda mais o grupo. O livro é composto por oito 

capítulos que, embora não explicitamente, fornecem subsídios para o desenvolvimento do currículo 

de Português, Matemática, História, Geografia, Ciências e Arte. Os exercícios têm como meta 

desenvolver os pilares da Metodologia DSOP e os conteúdos curriculares, mas com foco na 

ludicidade. A criança é convidada a criar usando ferramentas variadas que incluem a escrita. O 

letramento financeiro é usado com o objetivo de mobilizar as capacidades de aprender a partir de 

uma postura atuante. Há atividades para serem realizadas com a família, de sensibilização e que 

permitem à criança expressar suas opiniões. 

Formato: 20 x 26,5 cm, 94 páginas, lombada quadrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Livro 3º ano Ensino Fundamental I  

 

 
O enredo começa com o avô Amadeu – que mora em uma cidade menor – contando aos 

netos Nico e Letícia que pretende vender o sítio porque o negócio está dando prejuízo. As crianças 

se mobilizam para tentar arrumar uma solução para o sítio do avô e, graças a sua iniciativa, acabam 

auxiliando não apenas Amadeu, mas também os pais e uma amiga da escola, cujo comércio 

passava por dificuldades. A história valoriza a pró-atividade e a capacidade da criança de solucionar 

problemas. O mesmo foco de solução de problemas é mantido nos exercícios. O livro é dividido em 

8 capítulos, cada qual com ênfase em uma das disciplinas do segmento (Português, Matemática, 

História, Geografia, Ciências e Arte), e as atividades acompanham a mesma lógica. Os exercícios 

têm como meta desenvolver os pilares da Metodologia DSOP e os conteúdos curriculares, sem 

perder o caráter lúdico. O letramento financeiro é usado com o objetivo de mobilizar as capacidades 

de aprender a partir de uma postura atuante. Há atividades para serem realizadas com a família, de 

sensibilização e que permitem à criança expressar suas opiniões. 

Formato: 20 x 26,5 cm, 94 páginas, lombada quadrada. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Livro 4º ano Ensino Fundamental I 

 
Nico e Letícia passam férias no sítio do avô Amadeu e descobrem um “quartinho da 

bagunça”. O garoto encontra um livro – que havia sido da sua avó – com uma série de contos, entre 

eles “João e o pé de feijão”. Durante o desenvolvimento do enredo, Nico traça um paralelo entre 

suas ações e as do personagem João. E descobre que, assim como o personagem que trocou a 

vaca da família por feijões, também terá de reparar o erro que cometeu ao ter doado a vitrola e os 

discos antigos do avô. O livro é dividido em 8 capítulos, cada qual com ênfase em uma das 

disciplinas do segmento (Português, Matemática, História, Geografia, Ciências e Arte), e as 

atividades acompanham a mesma lógica. Os exercícios têm como meta desenvolver os pilares da 

Metodologia DSOP e os conteúdos curriculares, mas com foco na ludicidade, estimulando o 

pensamento criativo e crítico, fortalecendo a capacidade de questionar e avaliar as próprias 

respostas. Há atividades para serem realizadas com a família, de sensibilização e que permitem à 

criança expressar suas opiniões. 

Formato: 20 x 26,5 cm, 94 páginas, lombada quadrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Livro 5º ano Ensino Fundamental I  

 

 

Nico e o amigo Fred foram os únicos a não viajar nas férias de final de ano, o que acaba 

por aproximá-los. Nico fica sensibilizado ao saber que o pai do amigo, que trabalhava no ramo 

alimentar, foi demitido. Ao mesmo tempo em que descobre uma nova habilidade – de cozinhar – 

ajuda a elaborar um plano para que o pai de Fred possa abrir o próprio negócio e sair do 

desemprego. Tanto o enredo quanto os exercícios focam na capacidade da criança solucionar 

problemas. O livro é dividido em 8 capítulos, cada qual com ênfase em uma das disciplinas do 

segmento (Português, Matemática, História, Geografia, Ciências e Arte), e as atividades 

acompanham a mesma lógica. Os exercícios têm como meta desenvolver os pilares da Metodologia 

DSOP e os conteúdos curriculares, e estimular a autonomia que será mais requerida a partir do 6º 

ano. Há atividades para serem realizadas com a família, de sensibilização e que permitem à criança 

expressar suas opiniões. 

Formato: 20 x 26,5 cm, 94 páginas, lombada quadrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Livro 6º ano Ensino Fundamental II 

 

 
Os livros do ensino fundamental 2 são focados nos temas integradores, que servem de base 

tanto para o desenvolvimento do enredo quanto para a proposição de exercícios. Baseado no tema 

“Economia, Educação Financeira e Sustentabilidade”, o enredo conta que Nico e Letícia traçaram 

seus sonhos, mas se desviam na hora de poupar para sua realização. Com isso, acabaram sofrendo 

as consequências que incluem a não realização de um sonho, mas também um grande aprendizado. 

Tanto a história quanto os exercícios valorizam a percepção de que as ações têm consequências, 

contribuindo para o desenvolvimento da autonomia da criança-adolescente. Os exercícios têm como 

meta ajudar no aprendizado e na fixação dos quatro pilares da Metodologia DSOP, bem como servir 

de apoio à abordagem do tema integrador. Há atividades de sensibilização e que permitem à criança 

expressar suas opiniões de forma autônoma, além de uma seção que permite ao aluno – de acordo 

com seu interesse – ampliar seus conhecimentos com relação ao tema. 

Formato: 18 x 23 cm, 94 páginas, lombada quadrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

Livro 7º ano Ensino Fundamental II 

 

 
A autonomia que vem sendo conquistada ano a ano se traduz no desejo e na capacidade 

de empreender. O enredo enfatiza essa característica. Nico muda- se de uma casa para um 

apartamento em um condomínio com vários prédios. Com isso, passa a encarar novos problemas 

de convivência e novos desafios. Com o apoio dos pais, propõe a construção de novas áreas 

comuns no condomínio e ajuda a traçar estratégias para que isso seja feito de forma sustentável, 

sem onerar o orçamento do condomínio. O tema integrador que norteia o desenvolvimento do livro 

é “Direitos Humanos e Cidadania”, e isso se traduz tanto no enredo quanto nos exercícios. Os 

exercícios têm como meta ajudar no aprendizado e na fixação dos quatro pilares da Metodologia 

DSOP, bem como servir de apoio à abordagem do tema integrador. Há atividades de sensibilização 

e que permitem ao aluno expressar suas opiniões de forma autônoma, além de uma seção que 

possibilita – de acordo com seu interesse – ampliar seus conhecimentos com relação ao tema. 

Formato: 18 x 23 cm, 94 páginas, lombada quadrada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Livro 8º ano Ensino Fundamental II 

 
 

Logo no início das aulas, Nico é surpreendido por uma novidade: Isabela – sua amiga de 

infância de Lagoa Branca – vai morar na mesma cidade que Nico e passa a frequentar a mesma 

escola. A adaptação não é fácil para a menina, que passa a sofrer bullying por ser descendente de 

indígenas. Nico faz uma viagem com sua mãe, entra em contato com suas próprias origens e, na 

volta, tem de enfrentar uma nova realidade: a separação dos pais. O tema integrador é “Culturas 

africanas e indígenas”. O enredo vai de encontro à fase de amadurecimento pela qual passa a 

criança/adolescente, o que se reflete também nos exercícios, que propõem reflexões mais 

complexas, além de estimular a capacidade do aluno de desenvolver soluções pessoais e ser 

construtor do próprio conhecimento. Os exercícios têm como meta ajudar no aprendizado e na 

fixação dos quatro pilares da Metodologia DSOP, bem como servir de apoio à abordagem do tema 

integrador. Há atividades de sensibilização e que permitem ao aluno expressar suas opiniões de 

forma autônoma, além de uma seção que possibilita – de acordo com seu interesse – ampliar seus 

conhecimentos com relação ao tema. 

Formato: 18 x 23 cm, 94 páginas, lombada quadrada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Livro 9º ano Ensino Fundamental II 

 

 
 

Trata-se de uma fase de transição, os pré-adolescentes estão se questionando sobre o 

futuro e suas escolhas. O enredo reflete essa preocupação, bem como os conflitos que 

acompanham o período. Nico tem de aprender a gerenciar seu tempo entre a escola, a banda que 

criou com os amigos, a prática esportiva. Como resultado de suas escolhas, acaba brigando com 

um de seus melhores amigos, André. Isso gera um desconforto em toda a turma, que acaba se 

desunindo, e comprometendo o resultado de um trabalho em grupo. Mas os conflitos acaba por 

amadurecê-los, contribuindo para que tornem sua escola mais sustentável e para que organizem 

uma bela viagem de final de ano. O tema integrador “Educação ambiental” reflete-se no enredo e 

nos exercícios, que levam o aluno a refletir sobre seu papel na sociedade e estimulam uma postura 

mais ativa na solução de problemas. Os exercícios têm como meta ajudar no aprendizado e na 

fixação dos quatro pilares da Metodologia DSOP, bem como servir de apoio à abordagem do tema 

integrador. Há atividades de sensibilização e que permitem ao aluno expressar suas opiniões de 

forma autônoma, além de uma seção que possibilita – de acordo com seu interesse – ampliar seus 

conhecimentos com relação ao tema. 

Formato: 18 x 23 cm, 94 páginas, lombada quadrada. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSÕES 

 

A DSOP Educação Financeira se firma dia após dia como principal promotora de 

conhecimento sobre o tema no Brasil e em alguns países do mundo, destacando-se pelo amplo 

alcance de seus programas, os quais beneficiam a pessoa em todo o seu ciclo de vida da infância 

à idade adulta. 

O Programa DSOP de Educação Financeira nas Escolas por meio da Coleção dos Sonhos 

contribuirá para a criação de uma nova geração de pessoas independentes financeiramente, que 

aprenderão, desde cedo, a utilizar o dinheiro de maneira saudável e consciente para a realização 

de seus sonhos. 

Concebido para permitir que os alunos estabeleçam relações entre a Educação Financeira 

e as outras áreas do conhecimento, o Programa segue os princípios da Educação Mundial 

(Aprender a Aprender, Aprender a Ser, Aprender a Fazer e Aprender a conviver) e de 

transversalidade e interdisciplinaridade estabelecidos nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs). 

O efeito da Educação Financeira nas crianças é perceptível e uma realidade cada vez mais 

presente nas escolas que trabalham com o Programa DSOP de Educação Financeira - Coleção 

Ampliada. Karla Chambarelli - mãe de um aluno diz: “O programa mudou a forma como o meu filho, 

Enzo lida com o dinheiro. Ele teve aulas de Educação Financeira no ano passado, em 2015, quando 

tinha 9 anos”. 

— Hoje, meu filho pergunta: “Preciso gastar? Preciso comprar? Isso me faz falta?” Em várias 

oportunidades de consumir, ele nem leva o dinheiro dele. E esse comportamento acaba contagiando 

todos que moram na casa. Agora, nós mesmos perguntamos: “Será que eu preciso de mais um 

sapato, mais uma bolsa?” — reflete Karla. 

A Coleção dos Sonhos para Educação Financeira vem reforçar esse comportamento e 

apresentar um novo olhar para o consumo. Por meio de histórias que apresentam o cotidiano do 

nosso aluno, representado por Nico, os conceitos são trabalhados por atividades vivenciais que os 

levam a emoções, fortalecendo de forma lúdica o aprendizado que se relaciona diretamente com os 

conteúdos das disciplinas obrigatórias (português, matemática, história, geografia, ciências e artes) 

da grade curricular da educação básica. 

O Programa que envolve toda a comunidade escolar, foi apresentado para apenas algumas 

das milhares de escolas do Brasil que antes mesmo do seu lançamento, já foi adotado por estas em 

sua totalidade (32 escolas - Outubro de 2016). 

Além de plantar essa semente na consciência das crianças, você perceberá que, com esses 

ensinamentos, o comportamento referente ao consumo se estabelece de forma natural, levando as 

famílias destes alunos a receberem o empoderamento financeiro e assim fazer uma transformação 

em vários aspectos da sua vida, que estão indiretamente envolvidos com as questões financeiras 

(social, familiar, alimentar, etc.). 

Não importa quantos anos você tem. Se esse estudo chegou às suas mãos, pode ser que 

não seja somente para lhe ajudar a educar o seu aluno ou filho financeiramente, mas também para 



 

 

educar a si próprio. 

 

“MAIS APRENDE QUEM TEM O DOM DE ENSINAR”. 

Reinaldo Domingos 
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