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Nota de Informação 

22 de junho de 2021 

 

Direção-Geral da Educação e supervisores financeiros realizam webinar sobre os Cadernos 

de Educação Financeira 

A Direção-Geral da Educação (DGE) e os supervisores financeiros dinamizaram o webinar: “Um 

olhar sobre os Cadernos de Educação Financeira”, especialmente dirigido a educadores e 

professores de todos os níveis de educação e ciclos de ensino, que contou com mais de 80 

participantes. 

A abertura do webinar ficou a cargo da Subdiretora-Geral da Educação, Maria João Horta, e da 

Comissão de Coordenação do Plano Nacional de Formação Financeira, que, na ocasião, 

sublinharam a importância da parceria estabelecida entre a DGE e os supervisores financeiros 

para a implementação da educação financeira nas escolas.  

Outra das oradoras convidadas foi Coordenadora Nacional da Rede de Bibliotecas Escolares 

(RBE), Manuela Siva, que destacou o papel desempenhado pela RBE na distribuição dos 

Cadernos de Educação Financeira pelas bibliotecas escolares de todo o país.  

O webinar contou também com testemunho da professora do 1.º ciclo do ensino básico, do 

Agrupamento de Escolas General Serpa Pinto, de Cinfães, Irene Ramos, que partilhou a sua 

experiência na utilização dos Cadernos de Educação Financeira em sala de aula. 

A primeira parte do webinar teve como objeto de análise o Referencial de Educação Financeira, 

o documento orientador para a implementação da educação financeira no meio escolar. Devido 

à sua natureza flexível e não prescritiva, o Referencial pode ser utilizado em contextos muito 

diversificados, quer no âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, quer no quadro 

do desenvolvimento de projetos e iniciativas que contribuam para a formação pessoal e social 

dos alunos. 

Seguiu-se a apresentação dos Cadernos de Educação Financeira 1, 2 e 3 dirigidos aos diferentes 

ciclos do ensino básico. Estes materiais foram preparados para apoiar professores e alunos na 

abordagem aos temas do Referencial de Educação Financeira de forma lúdico-didática, através 

de um conjunto de histórias e exercícios práticos adequadas às idades e desafios característicos 

das diferentes faixas etárias. 

Saiba mais sobre este assunto aqui. 

https://www.todoscontam.pt/referencial-de-educacao-financeira-escolas
https://www.todoscontam.pt/pt-pt/cadernos-de-educacao-financeira
https://www.todoscontam.pt/noticias/direcao-geral-da-educacao-e-supervisores-financeiros-realizam-webinar-sobre-os-cadernos-de

