Ação de Formação - Trabalhar o Referencial de Educação Financeira e os Cadernos
de Educação Financeira como contributo para a sua divulgação e implementação
em espaço escolar

A formação de docentes tem vindo a ser defendida com uma das iniciativas mais
relevantes no âmbito da Educação Financeira nas escolas. Esta formação decorre da
parceria entre Ministério da Educação, através da DGE, e os Supervisores Financeiros,
no âmbito do Plano Nacional de Formação Financeira, contando para o efeito com uma
equipa de formadores do Banco de Portugal, da Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários e da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões.
A formação de docentes iniciou-se em 2014 e a última formação acreditada e
promovida ocorreu em 2018 e 2019, com a realização de dois cursos de formação de
“formadores”, um na região Centro, no Agrupamento de Escolas de Pombal e outro na
região de Lisboa e Vale do Tejo, na Escola Secundário Jorge Peixinho – Montijo.
Frequentaram estes dois cursos 56 docentes. O objetivo era o de formar uma bolsa de
formadores que, através dos Centros de Formação de Associação de Escolas, pudessem
chegar a um maior número de docentes.
A implementação, com sucesso, do Referencial de Educação Financeira passa pela
promoção de formação como forma de capacitar os docentes, bem como pelo apoio a
docentes, crianças e jovens, através da conceção e divulgação de materiais
pedagógico-didáticos, como são os Cadernos de Educação Financeira. Estes cadernos
estão disponíveis para o 1.º ciclo, o 2.º ciclo e o 3.º ciclo do ensino básico e para o
ensino secundário.
O período pandémico foi inibidor da realização de iniciativas de formação, sendo que
a DGE e os supervisores financeiros retomam agora a formação, através da realização
de um curso de 25 horas, intitulado Trabalhar o Referencial de Educação Financeira
e os Cadernos de Educação Financeira como contributo para a sua divulgação e
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implementação em espaço escolar, com o registo de formação n.º CCPFC/ACC –
114058/22.
O curso tem como objetivos:
. Contribuir para a divulgação e implementação do referencial de educação
financeira em espaço escolar;
. Contribuir para a divulgação e implementação dos materiais pedagógicodidáticos de educação financeira;
. Proporcionar a aquisição de conteúdos de áreas de economia e finanças por parte dos
educadores e professores, com vista a habilitá-los à abordagem da educação financeira
em contexto escolar;
. Incitar o formando a um papel de agente ativo na educação financeira utilizando
metodologias de ensino e práticas pedagógicas adequadas à abordagem desta
temática;
. Fomentar a partilha de experiências entre os professores dos diferentes grupos de
docência que estão a trabalhar a Educação Financeira.
Esta formação inicia-se a 30 de abril de 2022 e termina a 15 de junho de 2022, através
de sessões online síncronas e tem como público-alvo os Educadores de Infância e os
Professores dos Ensinos Básico e Secundário.
É pretensão da Direção-Geral da Educação e dos Supervisores Financeiros continuar a
realizar formação no âmbito da Educação Financeira, com vista à capacitação dos
docentes, sendo que não está ainda definida a calendarização de futuras ações de
formação.
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