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EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO INSTAGRAM: ORIENTAÇÕES PARA OS ALUNOS 
DO TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO 
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Tipo de pesquisa: Iniciação Científica Voluntária – PIBIC/EM 
Agência de fomento: CNPq 

Área de conhecimento: Sociais – Ciências Contábeis 

O mundo globalizado propiciou ao consumidor inúmeras possibilidades e oportunidades, porém 
para que exista a sustentação desse sistema é necessário que a população esteja consumindo 
ativamente. Entretanto, a falta de prudência no planejamento das compras, poderá comprometer 
significativamente a renda. O conhecimento sobre finanças pessoais é de suma importância, 
para que possibilite aos indivíduos uma melhora na qualidade de vida, tanto que o tema a 
respeito da educação financeira foi sugerido na Base Nacional Comum Curricular. Neste 
contexto, vale salientar a importância de dialogar com os jovens sobre educação financeira, 
além de propiciar conhecimentos práticos pertinentes para uma relação saudável com o uso do 
dinheiro. O presente estudo teve como objetivo conscientizar os alunos do ensino médio, da 
escola onde o aluno pesquisador está matriculado, sobre a importância da educação financeira. 
A pesquisa, inicialmente, seria realizada através da organização e execução de um conteúdo 
adaptado com alunos do terceiro ano do ensino médio, na referida escola, situada na cidade de 
Bauru-SP, porém, diante da pandemia da COVID-19, não foi possível desenvolvê-lo, sendo que 
houve a alteração para a criação de página no Instagram: @educacaofinanceiraparajovens, 
contendo diversos conteúdos relacionados com a educação financeira, a fim de promover 
conhecimento, e conscientização para os alunos do terceiro ano do ensino médio. 
Palavras-Chave: Dignidade da Pessoa Humana. Direitos Sociais. Educação Financeira. Ensino 
Médio. 
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