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Educar-se financeiramente é o processo que as pessoas passam e procuram melhorar o seu 

conceito e compreensão sobre os produtos financeiros, que não consiste somente em aprender 

a economizar, poupar e acumular dinheiro, mas buscar uma melhor qualidade de vida. Sendo 

assim, a educação financeira tem um papel cada vez mais importante na sociedade e deve ser 

inserida o quanto antes na vida dos jovens estudantes buscando sempre conscientizá-los os 

aspectos importantes do planejamento financeiro pessoal. Visto que pelo fato de se ter uma 

significativa importância este tema vem se tornando cada vez mais acessível e influenciador 

no contexto escolar, buscando colaborar para que as crianças venham a se tornar adultos 

seguros, responsáveis e equilibrados financeiramente. Este estudo teve como objetivo geral 

verificar a percepção dos estudantes do ensino médio em instituições de ensino da cidade de 

Governador Mangabeira-BA sobre educação financeira e teve como objetivos específicos, 

averiguar o conhecimento sobre educação financeira dos estudantes da instituição de ensino; 

descrever a importância da educação financeira na educação de jovens em momento escolar; 

Identificar os benefícios do controle e planejamento financeiro, a fim de promover o uso 

consciente do dinheiro. Trata-se de uma pesquisa descritiva quanto ao objetivo, de abordagem 

quantitativa, quanto ao método de coleta de dados, trata-se de um levantamento tipo survey, 

que será realizada em escola publica e privada de um município do recôncavo da Bahia. Esta 

pesquisa busca ter como resultados esperados que os estudantes tenham conhecimentos 

satisfatórios percebam a importância da educação financeira, que façam uso do planejamento 

financeiro para uso consciente do dinheiro. 
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