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Ramo: Lobinho 
 
Mês recomendado para desenvolver a reunião: Qualquer mês 
 
Explicação sobre o tema:  
 

A educação financeira é um meio para disseminar conhecimentos básicos relacionados ao ambiente 

econômico e informar sobre comportamentos que contribuem para melhorar a qualidade de vida das 
pessoas e de suas comunidades. Torna-se, portanto, um instrumento de promoção do desenvolvimento 
econômico, pois as decisões financeiras de cada indivíduo influenciam em toda a economia.  

 
Oferecer uma atividade onde a criança tenha que ir às compras para um acampamento fictício 

propõem que ela pense a respeito do consumo consciente ao colocar os produtos necessários, como 
alimentos e produtos de higiene, com o mesmo preço de produtos desnecessários, como jogos e 
brinquedos.  
 
Local: Sede do grupo escoteiro. 
 

Duração: 1 hora. 
 
Recursos materiais necessários:  
 

 Cartazes impressos com os produtos ofertados pelo mercado e com seus valores (produtos 
necessários para um acampamento e produtos atrativos para crianças); 

 Dinheiro de brinquedos em quantidades iguais para as matilhas.  
 
Recursos humanos necessários:  
 

 Dois escotistas e, no mínimo, uma matilha. 
 
Preparação prévia: 
 

Preparar os cartazes com a comida necessária para a alimentação e itens interessantes como jogos de 
computador, acessórios de super-heróis, animais de pelúcia, etc. Também pode-se separar o dinheiro em 
uma quantia suficiente para que a matilha compre todo o equipamento necessário para o acampamento. É 
interessante colocar uma pequena quantia a mais de dinheiro, para que, comprando da maneira certa, eles 
possam debater e escolher, em grupo, um item de lazer para sua compra.  
 
Descrição da atividade: 
 

Os adultos preparam previamente a sala, distribuindo cartazes com os preços dos produtos pelas 
paredes e separando um local para ser o caixa. 

 
Antes de entrar na sala, os lobinhos recebem a orientação de que terão um acampamento na semana 

seguinte e eles ficaram responsáveis por fazer as compras. Pode-se destacar a importância de levar apenas 
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os itens necessários, pois a quantia de dinheiro recebida é limitada, chegando ao consenso em matilha. 
 
Ao finalizar, o chefe reúne-se com os lobinhos e avalia as compras que foram feitas, discutindo a 

importância do consumo consciente. Durante essa avaliação, é importante dizer que o planejamento 
financeiro possibilita consumir mais e melhor e que o consumo planejado permite que se compre mais 

objetos, utilizando a mesma quantidade de recursos.  
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