Atividade:

Tabuleiro do
conhecimento

Tabuleiro do conhecimento

Número de Participantes: a partir de 2 participantes, podendo ser jogado em equipe.
Regras: os participantes deverão colocar as ﬁchas das perguntas empilhadas. Cada participante por
vez pegará uma ﬁcha e fará a pergunta para seu concorrente. Se ele acertar, joga o dado e o pino avança o número de casas correspondente ao número obtido no dado. Caso o participante erre, permanece
no mesmo lugar.
Atenção: poderão ser utilizadas tampinhas de cores diferentes de garrafa pet como pinos.
Corte o tabuleiro, as ﬁchas e o dado e, depois de montar o dado, inicie a brincadeira.
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Anexo
CPA - Aula inaugural para crianças de 6 a 8 anos

Tabuleiro do Conhecimento

1) Cooperativismo é um jeito das pessoas
trabalharem juntas nas suas atividades,
cooperando umas com as outras para
que todos se beneﬁciem.
(V)
(F)

2) As cores que representam o símbolo
do cooperativismo são verde e azul.
(V)
(F)

3) Qual o símbolo do cooperativismo?
a) Dois pinheiros dentro de um círculo.
b) Um pinheiro dentro de um círculo.
c) Dois pinheiros dentro de um quadrado.

4) A educação ﬁnanceira nos ensina a
poupar e a cuidar bem do nosso dinheiro
pensando no agora e no amanhã.
(V)
(F)

5) Qual o bairro da Inglaterra
em que nasceu o cooperativismo?
a) Rochdale.
b) Londres.

6) A turma do CooperaEduca
é composta por quantos
integrantes?
Resposta: 7 integrantes.
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Anexo
CPA - Aula inaugural para crianças de 6 a 8 anos

Tabuleiro do Conhecimento

7) Para termos uma vida ﬁnanceira
tranquila, não é necessário poupar.
(V)
(F)

8) Ritinha aﬁrma que, quando sobra
dinheiro, seus pais colocam na cooperativa
e, quando falta, pegam emprestado. Logo,
as cooperativas funcionam como banco.
(V)
(F)

9) O cofre não serve para
guardar dinheiro.
(V)
(F)

10) Em qual lugar podemos
guardar e poupar o dinheiro
de forma mais segura?
a) Embaixo do travesseiro.
b) Dentro da gaveta.
c) Em bancos, cooperativas
e cofres.

11) Poupar é?
a) Usar todo o dinheiro
que se ganha.
b) Guardar uma quantia
de dinheiro.

12) Qual a importância da
Educação ﬁnanceira?
a) Gastar o dinheiro
sem pensar no futuro.
b) Poupar e assim conseguir
comprar mais.
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Anexo
CPA - Aula inaugural para crianças de 6 a 8 anos

Tabuleiro do Conhecimento

13) O que a Educação Cooperativista
nos ensina:
a) Cada um trabalha por si sem pensar
em ajudar o próximo.
b) As pessoas trabalham juntas nas suas
atividades, cooperando umas com as
outras para que todos se beneﬁciem.

14) Quais os nomes dos personagens
da Turma CooperaEduca?
R: Ritinha, Aninha, Kim, Zequinha,
Lorena, Leozinho e Fortumiga.

15) No que se transformou
o clubinho?
R: Em uma cooperativa.

16) O que Ritinha e Aninha
compraram no Shopping?
a) Um quadro para a Cooperativa.
b) Brinquedos.
c) Cofrinhos.

17) Com o que Kim irá gastar
o seu dinheiro?
a) Chocolate.
b) Balas.
c) Picolé.

18) A turminha do CooperaEduca
se uniu para comprar qual
produto para o clubinho?
a) Tintas.
b) Livros.
c) Picolé.
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Anexo
CPA - Aula inaugural para crianças de 9 a 12 anos

Tabuleiro do Conhecimento

1) Cooperativismo é um jeito das pessoas
trabalharem juntas nas suas atividades,
cooperando umas com as outras para
que todos se beneﬁciem.
(V)
(F)

2) É correto aﬁrmar que as cooperativas
de crédito são como bancos?
(V)
(F)

3) As cores que representam o símbolo
do cooperativismo são verde e azul.
(V)
(F)

4) Qual o símbolo do cooperativismo?
a) Dois pinheiros dentro de um círculo.
b) Um pinheiro dentro de um círculo.
c) Dois pinheiros dentro de um quadrado.

5) A educação ﬁnanceira nos ensina a
poupar e a cuidar bem do nosso dinheiro
pensando no agora e no amanhã.
(V)
(F)

6) Onde nasceu o
cooperativismo?
a) Brasil.
b) Inglaterra.
c) Rússia.
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Anexo
CPA - Aula inaugural para crianças de 9 a 12 anos

Tabuleiro do Conhecimento

7) Qual o bairro da Inglaterra nasceu o
cooperativismo?
a) Rochdale.
b) Londres.

8) A turma do CooperaEduca é composta
por quantos integrantes?
Resposta: 7 integrantes.

9) Soletre a palavra POUPAR.

10) Soletre a palavra COOPERATIVA.

11) Com o uso consciente do dinheiro,
colocamos em prática o ato de economizar e poupar nosso dinheiro. A frase
está de acordo com qual ensinamento?
a) Educação ﬁnanceira.
b) Educação cooperativista.

12) Soletre a palavra DINHEIRO.
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Anexo
CPA - Aula inaugural para crianças de 9 a 12 anos

Tabuleiro do Conhecimento

13) Para termos uma vida ﬁnanceira
tranquila, não é necessário poupar.
(V)
(F)

14) O cofre não serve para
guardar dinheiro.
(V)
(F)

15) Em qual lugar podemos guardar
e poupar o dinheiro de forma mais
segura?
a) Embaixo do travesseiro.
b) Dentro da gaveta.
c) Em bancos, cooperativas e cofres.

16) O símbolo do cooperativismo
é representando por dois pinheiros
dentro de um círculo, que indica:
a) A união, a força e a multiplicação.
b) A união.
c) A força e a multiplicação.

17) O que a Educação Cooperativista
nos ensina:
a) Cada um trabalha por si sem pensar
em ajudar o próximo.
b) As pessoas trabalham juntas nas suas
atividades, cooperando umas com as
outras para que todos se beneﬁciem.

18) Qual a importância da
educação ﬁnanceira?
a) Gastar o dinheiro sem pensar
no futuro.
b) Poupar e assim conseguir
comprar mais.
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Anexo
CPA - Aula inaugural para crianças de 9 a 12 anos

Tabuleiro do Conhecimento

19) Quais os nomes dos personagens
da Turma CooperaEduca?
R: Ritinha, Aninha, Kim, Zequinha, Lorena,
Leozinho e Fortumiga.

20) No que se transformou o clubinho?
R: Em uma cooperativa.

21) O que Ritinha e Aninha compraram
no Shopping?
a) Um quadro para a Cooperativa.
b) Brinquedos.
c) Cofrinhos.

22) Com o que Kim irá gastar o seu
dinheiro?
a) Chocolate.
b) Balas.
c) Picolé.

23) Quantas pessoas fundaram
a 1º Cooperativa?
a) 27 tecelões e uma tecelã.
b) 20 tecelões e 4 tecelãs.

24) A turminha do CooperaEduca
se uniu para comprar qual
produto para o clubinho?
a) Tintas.
b) Livros.
c) Picolé.
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Anexo
CPA - Aula inaugural para crianças de 9 a 12 anos

Tabuleiro do Conhecimento

25) A cor verde do símbolo cooperativista
representa:
a) A nossa natureza, matas e a esperança.
b) O dinheiro.

26) A Cor Amarela do símbolo cooperativista representa:
a) Sol, fonte de energia e calor.
b) O ouro.
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