
 

 

DOCUMENTO ORIENTADOR PARA DISSEMINAÇÃO DO PROGRAMA 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA NAS ESCOLAS – 2015 

1. Papel das Supervisoras da Seduc  

Todo o trabalho técnico e administrativo no âmbito do Estado é de responsabilidade 

das Supervisoras em parceria com seus respectivos multiplicadores, lotados nas 

Delegacias de Educação. 

As Supervisoras da Seduc ficam responsáveis por Delegacias durante todo o 

desenvolvimento do Programa, devendo o(s) multiplicador (es)recorrer a cada uma 

conforme Anexo I. São Supervisoras Estaduais: 

a) Alessandra Camargo - Coordenadora Estadual 

b) Andréia Cristina Oliveira Campos 

c) Mônica Rocha 

A Supervisão da Seduc solicitará, em tempo, dados e informações das escolas e 

professores, aos Multiplicadores das Dres, conforme demanda do Programa ou 

especificidades da AEF Brasil.  

Instrumentos de Comunicação e Acompanhamento: 

a)  Canal Virtual de Comunicação criado na Plataforma Moodle ( dentro do 

programa FormaTO), tendo por objetivo fomentar a comunicação e 

informações da Supervisão junto aos Multiplicadores e entre as Dres. 

Acessando o endereço: http://ead.seduc.to.gov.br/login/index.php login CPF. 

senha: aef2014. O servidor que já possui acesso a algum curso ou canal deve 

usar seu login e senha já cadastrados.  

b) Grupo de WhatsApp foi criado para dar celeridade a algumas informações, 

avisos e esclarecimento de dúvidas mais urgentes, não eximindo o uso do 

Canal Virtual e contatos via telefone, email e ofícios aos multiplicadores.  

 

Nota: Ressaltamos o bom uso de ambas as ferramentas, que fica restrita aos 

interesses do Programa no Estado, disseminação de informações e boas 

práticas pedagógicas. 

 

2. Papel dos Multiplicadores na DRE 

Cada multiplicador realizará os trabalhos no âmbito de sua Delegacia, pautados nas 

orientações do Programa. Recomenda-se retomar o planejamento realizado pós-

capacitação presencial em Palmas (06 e 07 de agosto/2014) e reformulá-lo para 2015, 

caso necessário. 

Cada Dre deve julgar se cabe fazer um Termo de Adesão para os professores e 

coordenadores visando garantir sua permanência até o final do Programa em 

dezembro de 2015 

http://ead.seduc.to.gov.br/login/index.php


 

2.1. Papel dos Multiplicadores  

 

1. Verificar a realização do Curso Online pelos professores e coordenadores 

cadastrados por escola, informando se iniciou e concluiu o referido curso no 

tempo previsto (3 meses); 

2. Verificar se o Material Didático chegou às escolas cadastradas. Informar 

quantos Kits cada escola recebeu - o kit é composto por 3 livros (blocos I, II e 

III ) e respectivos cadernos e livros do Professor; (Planilha de Controle de 

Material recebido se encontra no Canal Virtual do Programa, versão 

Excel. Preencher e postar no Canal Virtual do Programa, pasta de 

formulários) 

3. Promover o remanejamento de Kits Didáticos, caso tenha ocorrido substituição 

de escolas em 2014; 

4. Estudar os Livros do Aluno Blocos I, II e III para prestar informações, quando 

necessário, aos professores e coordenadores participantes do programa; 

5. Contatar a Supervisora responsável, sempre que necessário, estabelecendo 

comunicação freqüente; 

6. Orientar o registro de evidências no desenvolvimento dos Temas e Situações 

Didáticas conforme Anexo I (modelo postado no Canal Virtual, pasta 

Registro de Evidências);  

7. Auxiliar e acompanhar a escola na realização de uma atividade para o 

Lançamento do Programa com os alunos: 

a) Realização do Dia ‘D” da Educação Financeira nas Escolas, em razão 

da Semana Nacional de Educação Financeira nas Escolas. Essa 

semana marcará o início dos trabalhos com os alunos nas escolas; 

b) Realizar de 09 a 15 de Março/2015.  

c) O Tocantins receberá menção de reconhecimento na Semana Nacional 

de Educação Financeira – 2015, pelo trabalho desenvolvido. 

Agradecemos a cada um dos multiplicadores que tornaram isso 

possível pelo envolvimento e dedicação ao Programa.  

d) Articulação com a mídia local para divulgação televisiva e também escrita 

(emissoras, sites e jornais). Atentar pelo registro eficaz desse momento nas 

escolas; 

e) Postar no Canal Virtual e em outros espaços virtuais existentes, as notícias 

e fotos e demais evidências do Dia ‘D’. 

8. Auxiliar aos professores, no decorrer do ano letivo, de modo a garantir a 

realização em sala de aula, de pelo menos 02(duas) Situações Didáticas por 

mês. Para tanto, sugere-se que as atividades centrem-se em formas de 

economia doméstica, escolar e sustentabilidade: 

 

a) Amostra ou Feira sob a temática Educação Financeira; 

b) Oficinas Pedagógicas a alunos, pais e comunidade; 

c) Dramatizações teatrais; 

d) Paródias, Parlendas, e similáres 

e) Elaboração de Livretos, Gibis/mangás), Cartilhas, Manuais, Jornais e 

similares, sobre as SDs trabalhadas; 

f) Ação Social no Comércio local com divulgação de panfletos produzidos 

pelos alunos;  



 

g) Participação em Eventos diversos da DRE, Seduc e Semed visando dar 

ênfase ao andamento do programa e das boas práticas; 

h) Criação de jogos pedagógicos físicos e virtuais.  

i) Edição de Vídeos de curta duração; 

j) Uso de redes sociais para divulgação dos trabalhos.  

k) Outros... 

 

3. Quanto ao Desenvolvimento do Programa nas Escolas 

 

A escola através da sua direção e coordenação deve prestar o apoio logístico e 

pedagógico as ações do Programa de forma a cooperar com tais ações no decorrer de 

todo o programa. 

Toda escola é potencialmente candidata a destaque nacional no Programa, portanto, 

cabe a cada uma organizar as ações, coletar as evidências e registrá-las de forma 

adequada e plausível ao contexto dos estudos.  

Essas ações devem ser, preferencialmente, coletivas e caracterizam-se como Boas 

Práticas. Devem ser levadas ao conhecimento e acompanhamentos do seu 

multiplicador da Dre e Seduc, para divulgação de Boas Práticas nos meios midiáticos, 

contendo a estrutura e abordagem desenvolvida bem como os resultados e impactos 

na sala, escola e comunidade. 

A escola deve articular as ações de educação financeira dentro de ações correlatas no 

seu PPP ou nos programas que a escola já desenvolve.  

 

3.1. Quanto ao Trabalho dos Professores nas turmas 

 

 Recomenda-se que sejam desenvolvidas, pelo menos 03(três) Situações 

Didáticas ( SDs)  por mês de forma inter/transdisciplinar no decorrer das aulas.   

O professor pode fazer parceria com outros professores nas turmas em que 

ele, pro ventura não ministrar aulas. (ver quadro anexo por Bloco/Livro). 

 Recomenda-se obedecer a sequência do Tema Empreendedorismo, uma 

vez que este apresenta pré-requisitos para o entendimento do assunto. 

 Cabe ao professor, a partir do conhecimento da turma escolher SDs que 

estejam adequadas ao conhecimento de conteúdos prévios.  

 Registrar de forma diversificada as EVIDÊNCIAS dos trabalhos realizados com 

os alunos, para constatações futuras, premiações e seleções pela Dre e 

Seduc.  

 A escola que ofertar Tempo Integral pode trabalhar o material nas aulas que 

articule o tema economia, finanças ou temas similares. 

 Todos os livros devem ser trabalhados em todas as séries do Ensino Médio no 

decorrer do ano letivo de 2015. 

 

4. Elaboração de Artigos e Relatos de Experiências 



 

Todos os participantes deste Programa podem e devem elaborar artigos e relatos de 

experiências que testemunhe as boas práticas de educação financeira. Cabe a Dre e 

Seduc analisar e buscar sites e periódicos para publicação submissão dos textos.  

 

Bom trabalho a todos nós! 



 

 

Anexo I – Demonstrativo de Situações Didáticas por Bloco 

Livro Bloco Tema Situação Didática (SDs) 

 
 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 
 
Situações da sua vida pessoal e 
familiar em curto prazo 

1. 1. A Família Cotidiana  
2. Março 

1. Anote na agenda para não esquecer; 
2. Calendário; 
3. Reparos na Casa; 
4. Supermercado; 
5. Ponha na Balança; 
6. Imprevistos acontecem; 
7. Para gastar é preciso ter.  

3. 2. A Vida Social 
4. Abril  

1. Que desperdício 
2. E vai rolar a festa 
3. Ceder ou não ceder a pressão dos amigos: eis a 

questão 
4. Comprando um presente 
5. Acampamento 
6. Viva São João 
7. Voltando de viagem 

5. 3. Bens Pessoais 
6. Maio  

1. Em busca do tênis perfeito 
2. Computador 
3. Câmera Digital 
4. Num passe de mágica 
5. Celular 
6. Quebrou! Agora, quem me defende? 
7. Traduzindo o dinheiro 



 

Livro Bloco Tema Situação Didática (SDs) 
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Você, seu futuro fazendo 
acentecer! 

7. 1. Trabalho  
8. Junho  

1. O trabalho dá as cartas 
2. Primeiro Emprego 
3. Renda-se 
4. Vacas Magras e Vacas Gordas 
5. O inesquecível caso do 13º salário que sumiu 
6. Linhas da Vida 
7. Antenor, o precavido trabalhador  

8. 2. Empreendedorismo 
9. ( tema e seqüência obrigatórios) 
10. Agosto  

1. Uma grande ideia 
2. Quais são seus talentos 
3. Profissão: Empreendedor 
4. A alma do negócio 
5. Mãos à obra! 
6. Vitória! 
7. Muito além do lucro 

8. 3. Grandes Projetos 
9. Setembro 

1. Tijolo por tijolo 
2. Surpresa  
3. No seu cantinho 
4. Todo dia ela fala a mesma coisa 
5. Um carro para chamar de seu 
6. Agora é minha os meus pais 
7. Quantos quilômetros separam você do seu 

amanha? 

 

 

 

 

 

 



 

Livro Bloco Tema Situação Didática (SDs) 
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Você, eu, nós no mundo! 

9. 1. Bens Públicos 
10. Outubro  

1. Tudo tem seu preço 
2. Orçamento Escolar 
3. Livro Escolar 
4. Espaço Público 
5. Serviços Públicos 
6. Corrupto, Eu? 
7.  Rap do Contador 

11. 2. Economia do País  
12. Novembro  

1. Cultura e Esportes 
2. Meu bicho-papão nunca foi inflação 
3. Supervisores do Sistema Financeiro Nacional 
4. Falando Economês 
5. Mercado 
6. Previdência 
7. Salário Mínimo 

10. 3. Grandes Projetos 
11. Dezembro  

1. Fascículo Especial sobre Moeda 
2. Rádio Sul-Americana 
3. O Jogo dos Blocos Econômicos 
4. Negócio da China 
5. Organismos Internacionais 
6. O Bem-Estar do seu País 
7. Momento de crise: e eu com isso? 

 


