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Oficina de formação A Educação Financeira nas Escolas – Referencial de Educação Financeira para a 

Educação Pré-Escolar, o Ensino Básico, o Ensino Secundário e a Educação e Formação de Adultos 

Registo de acreditação: CCPFC/ACC-75321/13 

2 créditos 
 

Programa/Calendarização 
 

Região: Algarve 

Local: Banco de Portugal 

Praça D. Francisco Gomes, 11 

8000-168 Faro 

 

Destinatários: Educadores e professores de todos os grupos de recrutamento. 

Esta ação tem como objetivo proporcionar a aquisição de conteúdos de áreas da economia e das 

finanças por parte dos educadores e professores, com vista a habilitá-los à abordagem da educação 

financeira no quadro da educação para a cidadania. 

Esta oficina de formação integra sessões presenciais (25 horas) e de trabalho autónomo (25 horas) 

com vista à aplicação em contexto escolar do Referencial de Educação Financeira. 

Sendo a Educação Financeira uma área temática da Educação para a Cidadania, esta oficina de 

formação pretende também problematizar temas relevantes desta área no contexto atual. 
 

Data e horário das Sessões:  
 

Sessões Conteúdos Formadores  

20 de fevereiro de 2016 
(10h às 17h00m) * 

- A educação financeira no quadro da educação 

para a cidadania (3h) 

- O planeamento e a gestão do orçamento 

familiar (3h) 

Rosália Silva (DGE) 
António Dias (DGE) 

Susana Narciso (BdP) 
Luís Vaz (BdP) 

José Alves dos Santos (CMVM) 
António Gageiro (CMVM) 

Rui Fidalgo (ASF) 
Lucélia Fernandes (ASF) 

Daniela Velho (ASF) 

Trabalho Autónomo 

27 de fevereiro de 2016 
(10h às 17h00m) * 

- Os meios de pagamento, as contas bancárias 

e os empréstimos (2h) 

- O sistema financeiro (2h) 

- Os seguros (2h) 

Rosália Silva (DGE) 
António Dias (DGE) 

Ana Raquel Ruivo (BdP) 
Susana Salvado (BdP) 

José Alves dos Santos (CMVM) 
António Gageiro (CMVM) 

Rui Fidalgo (ASF) 
Lucélia Fernandes (ASF) 

Daniela Velho (ASF) 

Trabalho Autónomo 

02 de abril de 2016 
(10h às 17h00m) * 

- As aplicações de poupança (2:15h) 

- O recurso ao crédito (3h) 

- Trabalho autónomo: ponto da situação 

(45 minutos) 

Rosália Silva (DGE) 
António Dias (DGE) 
João Santos (BdP) 

Natalina Ribeiro (BdP) 
Pedro Dias (BdP) 

José Alves dos Santos (CMVM) 
António Gageiro (CMVM) 

Rui Fidalgo (ASF) 
Lucélia Fernandes (ASF) 

Daniela Velho (ASF) 

Trabalho Autónomo 
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21 de maio de 2016 
(9h 30m às 17h30m) * 

- A ética e os direitos e deveres dos 

consumidores financeiros (3,5h) 

- Apresentação pelos formandos dos resultados 

do trabalho autónomo (3,5h) 

Rosália Silva (DGE) 
António Dias (DGE) 

João Rodrigues (BdP) 
Luís Vaz (BdP) 

José Alves dos Santos (CMVM) 
António Gageiro (CMVM) 

Rui Fidalgo (ASF) 
Lucélia Fernandes (ASF) 

Daniela Velho (ASF) 

* Intervalo para almoço (13:00 H às 14:00 H) 

 
 
Regime de avaliação dos formandos: 
 
Avaliação contínua do desempenho dos formandos nas sessões presenciais; 

Avaliação do trabalho individual e de grupo realizado na componente do trabalho autónomo; 

Avaliação individual através de discussão do trabalho realizado ao longo da ação de formação; 

Avaliação do relatório final da ação. 

Os formandos serão avaliados utilizando a tabela de 1 a 10 valores, conforme indicado na Carta 

Circular CCPFC- 3/2007- Setembro de 2007, utilizando os parâmetros de avaliação estabelecidos 

pela DGE e respeitando todos os dispositivos legais da avaliação contínua. 

 

Critérios de seleção (definidos por ordem de preferência) 
 

1. Pertencer ao quadro de agrupamento ou de escola 

2. Estar a desenvolver ou ter desenvolvido um projeto apresentado ao concurso Todos 

Contam 

3. Estar a desenvolver ou ter desenvolvido um projeto na área da Educação Financeira 

4. Ser formador acreditado pelo CCPFC 

Em caso de empate será tida em conta a ordem (data) de inscrição  

 

Pré-inscrição na oficina de formação para docentes da Região do Algarve 

 

A pré-inscrição na oficina de formação “A Educação Financeira nas Escolas – Referencial de 

Educação Financeira para a Educação Pré-Escolar, o Ensino Básico, o Ensino Secundário e a 

Educação e Formação de Adultos” faz-se mediante o preenchimento de uma ficha existente online 

no seguinte endereço: http://area.dge.mec.pt/of, até ao dia 10 de fevereiro de 2016.  

O acesso à plataforma é feito através do número de contribuinte e só permite uma inscrição por 

pessoa. 

Até ao dia 15 de fevereiro de 2016 todos os candidatos serão informados do resultado da seleção 

através do endereço eletrónico.  

Qualquer pedido de esclarecimento pode ser remetido para o seguinte endereço eletrónico da 

Direção-Geral da Educação: cidadania.edu.financeira@dge.mec.pt 

http://area.dge.mec.pt/of
mailto:cidadania.edu.financeira@dge.mec.pt

