Com a educação financeira estabelecida como habilidade obrigatória entre os componentes curriculares, de acordo com a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), a inclusão do tema nas salas de aula passa a ser ainda mais discutida. Pensando na necessidade de capacitar os professores que
passarão este aprendizado aos alunos, a DSOP Educação Financeira, com o apoio da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), oferece o Programa Docentes da Educação Financeira. Trata-se de um projeto que visa formar e preparar os professores do Ensino Básico para lecionar
sobre educação financeira nas instituições de ensino. Dividido em três módulos, o Programa tem duração de 18 meses, sendo que a formação dos
professores é 100% subsidiada pela própria Abefin.
Justificativa:
É de conhecimento que os docentes não tiveram os ensinamentos ao longo de suas vidas referentes a Educação Financeira, e nem tão pouco em
suas formações, o que resultou em uma sociedade endividada, sem poder de compra, consumista e sem sustentabilidade pós- aposentadoria.
Sendo a Educação Financeira um tema recente, é preciso que a mesma seja trabalhada de forma estruturada pedagogicamente pelas instituições
educacionais brasileiras. Se faz necessário preparar o professor para atender todos os requisitos contidos na BNCC.
Objetivo
Preparar os profissionais da educação para este novo desafio: levar a toda a população o conhecimento e vivência da ciência Educação Financeira,
hoje tão importante e necessária para a qualidade de vida das famílias brasileiras, atendendo as exigências da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC).
Módulos do Programa: “Docentes da Educação Financeira”
Modulo 1- Formação Docente
Período: 2018
1ª Turma: Agosto/18
Modalidade EaD – Plataforma RD
Materiais: Livro paradidático do aluno do ano, Livro: Terapia Financeira – Reianaldo Domingos,
Apontamento de Despesas- Reinaldo Domingos, Livro: Mesada não é só dinheiro – Reinaldo Domingos,
Livro didático do professor, Kit Família – Reinaldo Domingos.
Aplicação: 2º semestre de 2018
Grade Curricular

Módulo 2 – Despertar o desejo pelo tema nas Família
Período: 2018
Modalidade EaD – Plataforma RD
Materiais: Kit Família – Reinaldo Domingos, Apontamento de Despesas – Reinaldo Domingos
Aplicação: 2º semestre de 2018
Grade Curricular

Módulo 3 – Implantação do Programa de Educação Financeira- 2019

Benefícios para a Instituição de Ensino
- Atender a normatização da BNCC com certificado para os docentes;
- Palestras para colaboradores da escola;
- Assessoria pedagógica e suporte para o ano letivo;
- Proporcionar às novas gerações a oportunidade de construir uma vida sustentável financeiramente;
- Capacitação de professores com relação aos conteúdos, planos de aula e material didático;
- Projetos que integram a educação financeira e valores de cidadania;
- Diferencial na região;
- Captação e de alunos;
- Redução da inadimplência dos pais/responsáveis;
- Maior integração entre escola, família e aluno;
- Melhora significativa na qualidade de vida dos colaboradores.
Certificação para a Instituição Educacional
Instituição homologada pela Abefin como Instituição qualificada para inserção da Educação Financeira de
acordo com o BNCC .
Adoção acima de 200 alunos recebe o Selo de certificação de “ Embaixadora Educacional da Educação
Financeira” pela Abefin
Benefícios para as Famílias
- Consumo com consciência;
- Palestras sobre Educação Financeira;
- Cursos a Distância e conteúdos online para as famílias;
- Conteúdos diferenciados, como games e eBooks temáticos;
- Webinares gratuitos sobre educação financeira com o mentor da Metodologia DSOP, Reinaldo
Domingos;
- Projetos educacionais para desenvolvimento do aprendizado;
- Desenvolvimento de novos hábitos e comportamentos em relação aos recursos naturais;
- Aprender a planejar o futuro de forma estruturada caminhando para a aposentadoria sustentável;
- Kit Família para que todos aprendam juntos;
- Materiais didáticos adequados a faixa etária.

