FinanceMission Heroes –
Adquirir competências financeiras de forma lúdica
Prezados pais
Na Suíça, mais de um quarto dos jovens entre 18 e 24 anos vive numa casa com pagamentos
em atraso.* Para que os jovens não se endividem, eles devem aprender precocemente a
saber lidar de forma responsável com o dinheiro. Por isso, os novos programas escolares
incluem o fomento das competências financeiras de alunos e alunas da escola secundária.
É por isso que as associações de professores LCH e SER, com o apoio dos bancos cantonais
suíços, desenvolveram o jogo digital didático FinanceMission Heroes.
Porém, FinanceMission Heroes não é apenas um simples jogo, mas sim um jogo pedagógico
sério que foi desenvolvido conjuntamente por diversos profissionais. O jogo ensina a lidar de
forma consciente tanto com o dinheiro como com as necessidades pessoais.
Por uma vez, os alunos podem jogar nas aulas, visto que com FinanceMission Heroes
aprendem de forma lúdica a fazer orçamentos, a avaliar as suas decisões de compra, a levar
em consideração tanto os custos de adquisição como também os custos decorrentes da
compra e ainda muito mais.
Porém, o jogo em si ocupa apenas uma pequena parte da aula. FinanceMission Heroes inclui
também planilhas, com os quais os alunos podem aprofundar as experiências adquiridas
através do jogo e aplicá-las à sua vida quotidiana. Para mais informações, por favor, veja a
nossa página web www.financemission.ch, especialmente as perguntas e respostas
www.financemission.ch/faq.
Aliás, em 2016 FinanceMission Heroes ganhou a medalha de bronze no concurso Best of
Swiss Apps (as melhores aplicações suíças).
Estamos muito contentes por o seu filho poder aproveitar dessa oferta de aprendizagem e
melhorar, assim, a sua competência financeira.
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