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Plano de aula

Plano de aula: Instituição �nanceira: banco e banco comunitário

Assuntos relacionados: Ensino remoto Educação empreendedora

Por: Juliana Portella de Freitas.

Habilidades BNCC

(EF04HI03) Identi�car as transformações ocorridas na cidade ao longo do tempo e discutir suas

interferências nos modos de vida de seus habitantes, tomando como ponto de partida o presente.

(EF05GE05) Identi�car e comparar as mudanças dos tipos de trabalho e desenvolvimento

tecnológico na agropecuária, na indústria, no comércio e nos serviços.

Objetos de conhecimento

 Origem das instituições �nanceiras.

 Função do banco na sociedade.

Objetivos de aprendizado

Explicar a origem da ideia de instituição �nanceira.

Reconhecer as mudanças ocorridas na sociedade após o surgimento das organizações

�nanceiras.

Identi�car as principais funções da instituição �nanceira (banco e banco comunitário).

Competências gerais

1. Conhecimento

2. Pensamento cientí�co, crítico e criativo

5. Cultura digital

6. Trabalho e projeto de vida

7. Argumentação

Passo a passo

Para começar

Sobre os planos de Educação Financeira

A Educação Financeira integra a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) como um dos temas

transversais que deve ser explorado e trabalhado concomitante aos demais componentes
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curriculares. De acordo com a Base, a Educação Financeira não deve se restringir ao ensino cru de

Matemática. “Essa unidade temática favorece um estudo interdisciplinar envolvendo as dimensões

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

trabalho e dinheiro”. Pretende-se, com os planos de Educação Financeira, fazer os estudantes

re�etirem sobre ações individuais e coletivas que podem impactar sua vida e a da sociedade.

As orientações deste plano não devem ser apresentadas aos estudantes, pois elas detalham as ações

e trazem mais subsídios para que você, professor, se organize melhor para a realização da aula.

Os planos de Educação Financeira têm o objetivo de promover um trabalho inter e transdisciplinar, já

que as habilidades destacadas para cada componente curricular se correlacionam com o tema

transversal.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018a.

Ação prévia

Conhecer e reconhecer o modo como a sociedade evolui e se organiza, inclusive nos aspectos

econômicos, pode despertar um novo olhar do estudante em relação a sua realidade e às

possibilidades de mudança. Para tal, reconhecer as opções �nanceiras existentes pode ampliar o

olhar para o “planejamento” do futuro de cada pessoa, bem como mudanças em sua comunidade. Por

isso, a importância de discutir temáticas relacionadas à Educação Financeira no espaço escolar,

enquanto transformação das realidades. Neste plano, o foco está na instituição �nanceira: banco e

banco comunitário, como recurso de investimento ou empréstimo e de mudança social. Partir do

contexto local e visualizar pequenas mudanças ou novas formas de organização contribui para que o

estudante comece a se perceber enquanto ser social.

Para se aprofundar

O Banco Central do Brasil possui materiais que podem ser utilizados tanto como fonte de informação

para aprofundamento das temáticas relacionadas à Educação Financeira, como para materiais

didático-pedagógicos. Para saber mais sobre a temática envolvida neste plano, acesse:

Série SFN - Para que servem os bancos? (Episódio 01), disponível em:

https://youtu.be/3qwEurKl8wM. Acesso em: 14 out. 2021.

No site do Banco Palmas estão disponíveis diversos projetos, reportagens e novidades sobre os bancos

comunitários. Para aprofundar os conhecimentos sobre a temática, acesse:

O que é um banco comunitário?, disponível em: http://www.institutobancopalmas.org/o-que-e-

um-banco-comunitario/. Acesso em: 28 out. 2021.

Outro ponto a ser explorado neste plano é o recurso do mapa mental, que contribui na investigação,

pesquisa e organização de ideias construídas referentes ao objeto do conhecimento. Para saber um

pouco sobre essa estratégia, acesse:

Como usar mapas mentais para melhorar a aprendizagem na escola. Disponível em:

https://novaescola.org.br/conteudo/17882/como-usar-mapas-mentais-para-melhorar-
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aprendizagem-na-escola. Acesso em: 2 nov. 2021.

Orientações iniciais para o professor

Tempo sugerido:

50 minutos de aula.

Para o desenvolvimento deste plano de aula, indicamos o uso dos seguintes materiais

Projetor.

Tablet, notebook ou telefone.

Atividade 1 - 1 cópia para cada grupo.

Atividade 2 - 1 cópia para cada grupo.

Texto de apoio - 1 cópia para a leitura do professor.

Obs.: Na falta de algum desses materiais, vale destacar que no decorrer do plano há sugestões de

adequações dos conteúdos.

Contexto

Tempo sugerido: 

12 minutos.

Orientações

Organize a turma em grupos. A escolha dos integrantes pode ser feita por a�nidade entre os

participantes ou em agrupamentos produtivos para que trabalhem colaborativamente, sendo

importante garantir pelo menos um membro que leia �uentemente para potencializar a proposta. Em

seguida, distribua uma Atividade 1 para cada grupo.

O que propor?

Para iniciar, converse com a turma se eles conhecem a estratégia “mapa mental”. Caso esse recurso

não tenha sido utilizado ainda em outras aulas, apresente, de modo sucinto, as ideias iniciais de um

mapa mental:

Tema central (pode ser um objeto de conhecimento, um problema a ser resolvido e outros).

Rami�cações que representem os desdobramentos do tema e/ou soluções de um problema

Rami�cações que apresentam um inter-relacionamento das ideias.

Projete para a turma o trecho do livro ‘O que são os bancos?’, disponível no texto de apoio dos

materiais complementares deste plano. Caso não seja possível projetar o texto, imprima uma cópia

para cada grupo ou leia o texto em voz alta.

Após a leitura, peça-lhes para discutir no grupo o que sabem sobre a instituição �nanceira do banco.

Para potencializar a discussão, pode propor as seguintes questões:

Quais bancos você conhece?

Sua família utiliza serviços de banco? Quais serviços eles utilizam?
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Em seguida, peça-lhes para organizar as informações aprendidas por meio da leitura do texto e das

discussões, utilizando a ideia de estrutura do mapa mental. Para tal, leia a proposta 1 da Atividade 1

(disponível nos materiais complementares deste plano). Converse com a turma que todos os

integrantes devem ser ouvidos e, para que o trabalho se organize mais efetivamente, os estudantes

podem se organizar por meio dos seguintes papéis:

Mediador - membro que vai garantir que todos tenham voz e vez no grupo.

Redator - responsável pelo registro das ideias no mapa mental.

Leitor - responsável pela leitura e socialização do produto do grupo com os demais estudantes

da turma.

Os demais membros contribuem na organização das ideias e na seleção das principais informações a

serem descritas.

Neste primeiro momento, não faça interferências diretas a respeito do levantamento de

conhecimentos que os estudantes já possuem sobre o “banco” e suas funções. Entretanto, circule pela

sala, orientando como organizar as ideias no mapa.

Sugestões de adequação

Caso não seja possível projetar o texto, distribua uma cópia dele para cada grupo, leia-o e escreva no

quadro “INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: BANCO e BANCO COMUNITÁRIO”. É importante utilizar as palavras

instituição e �nanceira, pois é importante frisar que a instituição �nanceira tem como principal função

a captação de recursos �nanceiros fornecendo produtos e serviços de investimento e crédito (ex.:

�nanceira de crédito, banco, cooperativas, corretoras, fundo de pensões e outros) e não é sinônima de

banco.

Problematização

Tempo sugerido:

18 minutos.

Orientações

Mantenha a organização dos grupos para que as propostas tenham uma continuidade. Nessa etapa, os

estudantes irão fazer uso do mapa mental construído na etapa de Contextualização como apoio para

a construção do novo.

O que propor?

Converse com a turma que a proposta é construir um novo mapa mental com o propósito de

con�rmar ou ampliar os conhecimentos acerca da instituição �nanceira, porém no viés de banco

comunitário.

Peça-lhes para acompanharem a leitura da proposta 2, presente na Atividade 1 distribuída no início

do plano. Após a leitura, destaque no quadro o termo “ECONOMIA SOLIDÁRIA”, e explique-lhes que os

bancos comunitários, diferentemente dos bancos comuns, facilitam as questões de empréstimos e

investimentos baseadas nos princípios da con�ança entre as pessoas da comunidade.

Sugestões de adequação



Na impossibilidade de impressão da atividade do grupo, os mapas mentais podem ser construídos no

caderno, e o professor pode ser leitor do texto, destacando no quadro trechos que julgar necessário.

Sistematização

Tempo sugerido: 

12 minutos.

Orientações

A proposta é de que os grupos construam autonomia nas discussões. Para tal, reforce a importância

de todos exporem os seus pontos de vista. A discussão entre eles é fundamental.

O que propor?

Pergunte se alguém já ouviu falar ou conhece algum banco comunitário. Em seguida, leia a proposta

da construção do mapa mental de criação de um banco solidário.

Atenção! Os estudantes podem partir das características locais para a construção de um possível

banco comunitário.

Para isso, reserve 10 minutos. Retome os papéis desempenhados no grupo (mediador, redator e leitor).

Para potencializar a proposta, circule entre os grupos e faça as mediações necessárias.

Sugestão de mediação:

Quais as vantagens do banco comunitário?

A utilização de uma moeda social estimula ou não o comércio local?

Após o término da construção dos mapas, peça aos grupos para socializar as ideias.

Os mapas mentais podem ser utilizados em propostas futuras.

Sugestões de adequação

Para a construção do mapa existe a possibilidade de utilizar aplicativos on-line, como o LucidChart.

Na di�culdade de impressão da atividade, o mapa mental pode ser construído em folhas de sul�te ou

no caderno. Entretanto, é necessário destacar os pontos para os quais eles devem se atentar de

modo a contribuir para a construção de uma linha de pensamento.

O que aprendemos?

Tempo sugerido:

8 minutos.

Orientações

Esse é um momento importante para  avaliar as aprendizagens após a proposição do plano. A

proposta avaliativa é uma autoavaliação, que é importante para que se avalie as aprendizagens

construídas e as que necessitam ser retomadas em outros momentos e aprofundadas sobre a

temática, com foco em ações futuras.



Organize as cópias da Atividade 2.

O que propor?

Distribua para cada estudante a Atividade 2. Em seguida, peça-lhes para preencher individualmente.

Converse com a turma que não há uma única resposta correta para as questões que são individuais.

Sugestões de adequação

Na impossibilidade de impressão das atividades, anote as questões no quadro e peça-lhes para

responder em uma folha à parte.

Ensino remoto

Para adaptar ao ensino remoto, disponibilize no grupo dos estudantes no WhatsApp o texto de apoio

“O que são os Bancos” disponível na seção materiais de apoio na  etapa de Contextualização e peça-

lhes para escrever no caderno o que sabem sobre:

A função de um banco?

Como ele foi criado?

Para que ele foi criado?

Se possível, combine  uma videochamada para discutir as respostas.

Na etapa Problematização, disponibilize a Atividade 1, peça aos estudantes para montar grupos no

WhatsApp e discutir a proposta de construção de um mapa mental de um banco comunitário.

Para a etapa de Sistematização, peça-lhes para escolher um membro do grupo para enviar a foto do

mapa mental e um áudio explicando o que chamou a atenção do grupo.

Sobre o plano

Este plano de atividade foi elaborado pelo time de autores NOVA

ESCOLA.

Autor:  Juliana Portella de Freitas

Mentor: Cíntia Diógenes

Especialista da área:  Fernando Barnabé



 A origem dos bancos 

 Com  certeza,  você  já  foi  alguma  vez  a  um  banco  e  viu  que  muitas  pessoas 
 vão  ali  para  levar  ou  buscar  dinheiro  .  Muito  bem,  ainda  que  você  não  acredite, 
 antes  que  as  moedas  e  cédulas  existissem,  já  havia  algo  parecido  com  os  bancos 
 atuais. 

 Na  Babilônia,  uma  das  regiões  mais  ricas  do  antigo  Oriente,  as  pessoas 
 não  iam  aos  templos  apenas  para  adorar  seus  deuses.  Guardavam  neles  objetos 
 de  valor  –  metais  preciosos,  jóias  ou  cereais,  como  a  cevada  e  o  trigo  –,  porque 
 ali  estariam  seguros  e  ninguém  poderia  roubá-los.  Os  sacerdotes  não  cobravam 
 para  cuidar  desses  bens,  mas  podiam  emprestar  uma  parte  deles  para  quem 
 precisasse e,  em troca, recebiam algum pagamento  . 

 Dessa  forma,  podia  acontecer  que  um  jovem  agricultor  chegasse  ao 
 templo  e  falasse  para  um  dos  sacerdotes:  –  Tenho  umas  terras  muito  boas,  mas 
 não  tenho  nenhum  grão  para  plantar  nelas.  Empreste-me  trigo  e  prometo  que 
 depois  o  devolverei.  Se  o  sacerdote  aceitasse  a  proposta,  anotava  numa 
 pequena  tábua  de  argila  a  quantidade  de  trigo  que  emprestava  ao  agricultor,  que 
 saía  carregando  seu  fardo  de  trigo.  Após  algum  tempo,  quando  o  agricultor 
 colhia  sua  plantação,  voltava  ao  templo  e,  além  de  devolver  os  fardos  de  trigo 
 que  tomara  emprestado,  entregava  ao  sacerdote  uma  quantidade  a  mais,  como 
 pagamento pelo favor recebido  . 

 (Trecho retirado do livro: O que são bancos?, grifo nosso) 

 Hoje  as  instituições  financeiras  se  popularizaram  e  fazem  parte  da  estrutura 
 econômica  da  sociedade.  Por  meio  dela,  a  circulação  de  dinheiro  se  tornou  mais 
 fácil.  E  com  o  avanço  da  tecnologia,  podemos  acompanhar  a  situação  financeira  e 
 optar por solicitar empréstimos ou investir, de forma rápida e prática. 

 Referência 

 BRASIL. Banco Central do Brasil. Secretaria de relações internacionais.  O que são 
 os bancos?  . Série educativa: Cadernos do BC. 2002.  Disponível 
 em:  https://www.bcb.gov.br/content/cidadaniafinanceira/documentos_cidadania/Cad 
 ernos_BC-Serie_Educativa_para_criancas/bancos.pdf  .  Acesso em: 28 out. 2021. 
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 TÍTULO DA ATIVIDADE: 
 [Autoavaliação] 

 ATIVIDADE 

 Na aula de hoje, estudamos sobre o banco comunitário, os seus princípios, 
 e contribuição para a economia de uma comunidade. Esse é um momento 
 de pensar sobre o que aprendeu, para isso responda às questões. 

 Você já entrou em uma agência bancária? 

 Na sua família é mais comum o uso de cartões ou dinheiro? 

 O empréstimo bancário é uma forma de obter dinheiro de forma “rápida”, 
 porém o banco cobra taxas por isso. Existem outras formas de resolver 
 problemas financeiros, além do empréstimo. Quais? 

 O que mais chamou a sua atenção nos princípios de um Banco 
 Comunitário? 

 Você utilizaria um Banco Comunitário? Em qual situação? 
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 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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