
 TÍTULO DA ATIVIDADE: 
 [Mapa Mental - Instituição financeira: Banco] 

 ATENÇÃO!  Observe na imagem, os principais aspectos presentes em um  Mapa 
 Mental  . 
 Obs.:  As ideias são conectadas por setas. 

 Fonte: Autoria (2021). 

 ATIVIDADE 

 Proposta 1:  Discuta com o seu grupo sobre o que sabem sobre a Instituição 
 Financeira: Banco. Em seguida, organizem as informações descobertas no mapa 
 mental abaixo: 
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 Proposta 2:  Faça a leitura com o seu grupo do trecho abaixo. 

 BANCO COMUNITÁRIO 

 Bancos  Comunitários  são  serviços  financeiros  solidários  ,  em  rede,  de  natureza 
 associativa  e  comunitária,  voltados  para  a  geração  de  trabalho  e  renda  na 
 perspectiva  de  reorganização  das  economias  locais,  tendo  por  base  os  princípios 
 da  Economia  Solidária  .  Seu  objetivo  é  promover  o  desenvolvimento  de  territórios 
 de  baixa  renda,  através  do  fomento  à  criação  de  redes  locais  de  produção  e 
 consumo  .  Baseia-se  no  apoio  às  iniciativas  da  economia  popular  e  solidária  em 
 seus  diversos  âmbitos,  como:  de  pequenos  empreendimentos  produtivos,  de 
 prestação  de  serviços,  de  apoio  à  comercialização  e  o  vasto  campo  das  pequenas 
 economias populares. 
 (Trecho  retirado  do:  Instituto  Palmas,  disponível  em: 
 http://www.institutobancopalmas.org/o-que-e-um-banco-comunitario/  .  Acesso 
 em:  28 out. 2021). 

 O  banco  Palmas  é  um  exemplo  de  banco  comunitário,  criado  em  1998,  localizado 
 no  Conjunto  Palmeiras,  Fortaleza.  O  objetivo  de  sua  criação  foi  o  de  auxiliar  a 
 comunidade  no  enfrentamento  das  dificuldades  de  desemprego  e  geração  de 
 renda.  Com  o  princípio  da  economia  solidária  o  banco  desenvolveu  práticas 
 financeiras  apoiadas  na  confiança,  movimentando  a  economia  do  bairro.  Em  2002, 
 foi  criada  a  moeda  social  “palma”  que  passou  a  circular  na  comunidade.  Hoje  o 
 banco  virou  Instituto  Palmas,  e  atua  como  instituição  financeira,  contribuindo  com 
 a economia local. 
 Atualmente,  a  Rede  de  Bancos  Comunitários  do  Brasil,  conta  com  103  bancos 
 espalhados  pelo  Brasil  (Instituto  Palmas,  disponível  em: 
 http://www.institutobancopalmas.org/rede-brasileira-de-bancos-comunitarios/  ). 

 Pensando na proposta e princípios de um banco comunitário. Organize um mapa 
 mental de uma possível situação no qual o banco comunitário pode contribuir 
 com a economia local. 

 ●  Nome do banco; 
 ●  Moeda Social; 
 ●  Organização dos produtos financeiros: investimento e empréstimo e 

 pagamento; 
 ●  Como este banco pode contribuir com a economia da comunidade; 
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