
PROJETO LINHA DE CHEGADA                                                                     

 
 

A educação financeira nunca foi tão importante na vida das pessoas.  Mesmo com cada 

vez mais acesso a informação, elas ainda não conseguem se organizar financeiramente.  

 

A verdade é que a grande maioria dos brasileiros não tem o hábito de se planejar e 

pensar no futuro. O segredo do sucesso para conseguir fazer uma viagem, conquistar 

uma promoção ou comprar aquela tão sonhada casa está justamente no planejamento, 

foco e disciplina para chegar até lá. Foi pensando nessa mudança de hábito e no 

processo de autoconhecimento que surgiu a ideia do livro Linha de Chegada – O poder 

do hábito e da disciplina para conquistar suas metas. 

 

Escrito por Marialdo Rodrigues, Márcia Tolotti e Cristiane Moraes, três gaúchos 

apaixonados por corrida, a obra também faz parte de um projeto social com a Campanha 

Consumo Saudável que visa promover a educação financeira gratuita dentro das 

instituições de ensino.  

 

 

  CAMPANHA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA GRATUITA 

 

 

O que é e quem construiu a campanha? 

          Em um século em que o maior desafio global é o realinhamento dos hábitos de 

consumo visando preservar a integridade do planeta para as futuras gerações, o 

combate ao analfabetismo financeiro se consolida como conhecimento vital, 

indispensável na formação de crianças, jovens e adultos de hoje e de amanhã. 

Desenvolvida por meio de ações educativas é voltada principalmente para escolas de 

ensino fundamental e faz parte do Projeto Linha de Chegada que disponibiliza a 

campanha de forma gratuita através de e-books e treinamento remoto aos professores. 



A Campanha Consumo Saudável foi construída por profissionais da pedagogia, 

psicanálise, psicologia, marketing, serviço social e jornalismo. 

Quais são os princípios orientadores? 

Seguindo os princípios de transversalidade e interdisciplinaridade estabelecidos 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a Campanha Consumo Saudável foi 

concebida de maneira a permitir aos alunos estabelecer relações entre a educação 

financeira e as mais diversas áreas do conhecimento, estimulando ações que combatam 

o consumo em excesso, o endividamento financeiro e que, ao mesmo tempo, fomente 

a cultura da poupança e investimento, gerando uma consciência individual e coletiva 

que garanta a sustentabilidade ambiental, econômica e social.   

   

Articulada aos temas transversais (Ética, Saúde, Meio-Ambiente, Pluralidade 

Cultural e Orientação Sexual), o conteúdo da campanha está dividido em eixos que 

dialogam com as linhas orientadoras da educação mundial no século XXI: Aprender a 

Ser, Aprender a Conviver, Aprender a Fazer, Aprender a Aprender e está plenamente 

alinhada às diretrizes do Ministério da Educação de inclusão do tema educação 

financeira nas escolas de todo o país, conforme o Decreto 7.397 de 22 de dezembro de 

2010. 

 

 

Como é o funcionamento? 

  A Campanha Consumo Saudável está dividida em quatro módulos distribuídos 

bimensalmente. Oferece sugestões de atividades para diversas disciplinas, integrando 

conhecimento e atividades práticas, oportunizando uma fixação mais eficaz das 

informações adquiridas.  

 

Quais são os módulos da Campanha? 

Cada módulo do programa é composto de textos explicativos referentes ao tema e 

de sugestões de atividades para que os professores possam trabalhar as informações 

com os alunos. A escola pode optar em receber todos os módulos ou apenas um. Ao 

final de cada módulo é feita uma avaliação junto a escola para verificar a eficácia do 

conteúdo. Os módulos são: 

 1º Módulo – O valor do tempo e do dinheiro 

O objetivo principal é capacitar os professores sobre o valor do dinheiro no tempo e 

sobre os princípios básicos da Educação Financeira. Este módulo oferece informações 

sobre as relações do dinheiro, principalmente entre os jovens em idade escolar, 



sobretudo nas áreas: mesada (quando dar, a partir de qual idade, quanto dar), 

programação do tempo e planejamento de compras. 

 

 2º Módulo – O poder das escolhas 

Objetiva capacitar para o empoderamento das decisões, ou seja, demonstrar a 

responsabilidade efetiva de cada indivíduo diante das escolhas, inclusive, dos jovens.  

 

 3º Módulo – O consumo e a mídia 

Consumo e mídia são indissociáveis, portanto, o objetivo deste módulo é capacitar 

professores para que multipliquem junto aos alunos, uma visão crítica sobre a influência 

da mídia e os apelos do marketing. Nesta etapa a Campanha visa esclarecer aos jovens 

como as marcas, podem torná-los reféns de determinados produtos (ao consumir as 

marcas em evidência na mídia procuram superar suas inseguranças e fortalecer a 

autoestima). É abordada também a “artimanha” do marketing para que filhos 

influenciem os pais na hora das compras. 

 

 4º Módulo – ser x ter 

O último módulo apresenta uma importante oportunidade para que a discussão entre 

ter e ser, seja realizada de modo dinâmico e com embasamento teórico. O conteúdo 

oportuniza uma avaliação dos pontos estabelecidos desde o primeiro módulo ao mesmo 

tempo em que auxilia uma projeção futura por meio de escolhas saudáveis e 

sustentáveis ao longo do tempo. 

 

Como é o e-book? 

 

 

 

Entre em contato: marcia@moddo.com.br 

 

Visite nossas mídias sociais: 

 

www.projetolinhadechegada.com.br 
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