Literacia Financeira
Teoria e operacionalização no contexto educativo
Área de Formação: b) Prática Pedagógica Didática

Modalidade: Curso 12h

Código: PPD19/20.21

A Literacia Financeira é um dos domínios da educação para a cidadania, componente
transversal do currículo e, segundo a OCDE, “...um dos meios mais eficientes para chegar a
toda uma geração que se pretende portadora de uma cultura financeira que lhe permita,
enquanto jovem e futuro cidadão, desenvolver hábitos e comportamentos racionais face a
questões de natureza económica e financeira...”.
A Literacia Financeira e a Educação para o Consumo permitirá aos jovens a aquisição de
conhecimentos e capacidades para decisões que, no futuro, terão de tomar sobre as suas
finanças pessoais. E esta pode, também, funcionar como um multiplicador de informação
junto das respetivas famílias. O Referencial de Educação Financeira (REF) é o documento
orientador para a sua implementação em contexto escolar e pode ser utilizado, no seu todo
ou em parte, no quadro da dimensão transversal da Educação para a Cidadania, no quadro
do desenvolvimento de projetos ou iniciativas que contribuam para a formação pessoal e
social dos alunos ou no quadro da oferta de componentes curriculares complementares. Os
docentes que tenham interesse em desenvolver esta área da Educação Financeira, área de
primordial interesse (reconhecido pela OCDE) para todos os alunos terão neste curso
análise, estudo e trabalho sobre o REF - ferramenta adequada e suporte consistente
enquanto recurso educativo.

Objetivos a atingir
•

Compreender a importância da Literacia Financeira e da Educação para o Consumo.

•

Utilizar o Referencial de Educação Financeira (REF), no contexto de ensino e
aprendizagem, adaptando-o aos diferentes ciclos.

•

Potenciar e disseminar a Educação Financeira na escola.

•

Motivar os alunos, através de estratégias criativas e lúdicas, para o desenvolvimento
de uma mentalidade saudável em relação ao dinheiro - poupar, ganhar, investir.

•

Compreender a noção de valor e transmitir a importância da poupança como princípio
e não como recurso.

•

Fornecer um conjunto de conhecimentos para uma vida financeira equilibrada: saber
consumir, poupar, investir e administrar o dinheiro.

•

Construir mecanismos de integração do REF, em diferentes ciclos de ensino,
capacitando os formandos para o cumprimento desta dimensão de cidadania,
nomeadamente através da adaptação de materiais já existentes e da construção de
planificações adequadas à sua implementação.
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Conteúdos
1. A Educação financeira
1.1. Plano Nacional de Formação Financeira.
1.2. Referencial da Educação Financeira para os alunos.
1.3. Cadernos de Educação Financeira.
2. O Planeamento e a Gestão do Orçamento Familiar
2.1. Necessidades e desejos: diferenças entre o necessário e o supérfluo.
2.2. Despesas e rendimentos: Orçamento Familiar.
2.3. Risco e incerteza no plano financeiro. Planeamento.
3. Sistema e produtos financeiros básicos
3.1. Meios de pagamento e contas bancárias.
3.2. Empréstimos.
3.3. Sistema financeiro. Seguros.
4. Poupança
Aplicações, depósitos a prazo, Ações, obrigações, Fundos de investimento e de pensões
5. Crédito e prevenção e a gestão do Incumprimento
5.1. Necessidades e capacidades financeiras.
5.2. Tipos e custos do crédito. Responsabilidades do crédito.
6. Ética e responsabilidade nas questões financeiras.
7. Direitos e deveres.
8. Construção de propostas de operacionalização adaptadas aos respetivos ciclos de ensino.
9. Apresentação de propostas de operacionalização do referencial para diferentes ciclos.
Destinatários: Professores dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário
Formadora: Maria João Esteves
Local: Escola Secundária Fonseca Benevides / Escola Secundária Josefa de Óbidos
Calendarização: Março 2020
Inscrições no site do Centro: calvetmagalhaes.net
Custo: 45.00 €

O comprovativo do pagamento deve ser enviado para o Centro (cfcm@cfcm.pt)

Nota

Os certificados são levantados no Centro. Quem desejar o seu envio para casa deve entregar ao
formador um envelope devidamente selado e endereçado para esse fim.
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