Educação financeira para crianças

Educação Financeira é um tema que conquista cada vez mais importância
para os pais. Abordar a questão com as crianças é muito importante para
capacitá-las a entender o valor do dinheiro e fazer o melhor uso do recurso
desde cedo, ou seja, aprender a escolher.
Essa afirmação é discutida por Modernell em um breve artigo reproduzido a
seguir:
“A educação financeira deve propiciar que as crianças aprendam a diferenciar
necessidades de desejos e a perceber as possibilidades limitadas que o
dinheiro pode atender. Elas devem aprender que podem sonhar um futuro
financeiro melhor. Mas para realizá-lo, terão que aprender a fazer escolhas, a
aproveitar oportunidades, a buscar formação e informação compatíveis com
suas aspirações e muitas vezes a adiar desejos momentâneos para viabilizar a
realização de algum objetivo importante. Terão que criar hábitos financeiros
saudáveis que as afaste do consumismo desenfreado, mas, ao mesmo tempo,
estimule-as a desfrutar dos prazeres que o dinheiro pode oferecer, sem
tornarem-se escravas dele.”.
Incentivar a educação financeira desde cedo faz com que a criança aprimore o
desenvolvimento e conhecimento para alcançar os objetivos esperados ao
longo da vida e torne-se um adulto controlado e responsável financeiramente.
Essa afirmação também é discutida por Álvaro Morelli em um breve artigo
reproduzido a seguir:
“A educação financeira infantil não deve trazer assuntos de adultos para as
crianças. É preciso falar de dinheiro relacionado a brinquedo, passeio, lanche e
aí introduzir fundamentos de educação financeira. O estímulo não é para que
as crianças queiram ser ricas, mas para que elas saibam lidar com o dinheiro
no seu dia a dia. Isso fará com que elas tenham menos problemas financeiros,
logo terão menos estresse e assim terão mais qualidade de vida.”
Veja algumas dicas para incentivar a educação financeira:
- Incentivar o uso do recurso: Mostre para a criança que existem coisas que
compramos porque “queremos” e coisas que compramos porque “precisamos”,
e também estabeleça diálogos sobre os preços dos produtos mostrando o
dinheiro em si;
- Mesada ou Semanada: Claro que para estabelecer essa regra, os pais
precisam analisar a situação financeira. Mas contribuir com uma mesada ou
semanada faz com que a criança consiga distribuir seu dinheiro dentro de um
determinado período de tempo, controlando quando e com o que vai gastar. A
poupança também é uma ótima forma para incentivar. Exemplo: Semanada
pode ser aplicada para crianças entre seis a dez anos e a Mesada para
crianças a partir dos 11 anos.
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