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Educação Financeira chega ao EaD
Formações à distância em Educação Financeira irão complementar as atividades presenciais
Após inovar com o Piquenique On-

tudo, bem como realizar testes de

Outra grande inovação que está che-

line, chegou o momento de a Edu-

conhecimento dentro da plataforma.

gando é a oportunidade que será

cação Financeira dar mais um passo

Tudo 100% virtual e gratuito!

dada aos participantes para a cons-

rumo a digitalização.

O curso apresentará toda a parte te-

trução de planos de aula de forma in-

Dessa vez o foco foi trazer para o

órica, a história do dinheiro e do sis-

terdisciplinar e usando os conceitos

ambiente virtual a formação ofere-

tema financeiro para depois partir

apresentados no curso.

cida pelo Instituto Brasil Solidário

para a proposta defendida pelo IBS:

Esse é mais um passo importante no

a todos os municípios parceiros, em

a Educação Financeira por meio dos

sentido de tornar a Educação Finan-

formato EaD (Ensino à Distância).

jogos Piquenique e Bons Negócios.

ceira uma prática corrente dentro

Por meio da nova plataforma virtual,

Além de poder chegar a mais profes-

das escolas e um hábito comparti-

os participantes irão acompanhar

sores e educadores, estes estarão

lhado por todos: educadores, alunos

o curso através de aulas interativas

aptos a fazer a multiplicação para

e comunidades. E a nossa crença é

pelo aplicativo Zoom e poderão bai-

outros educadores e também aplica-

que façamos isso juntos, jogando e

xar os fascículos e materiais de es-

ção dos jogos em suas escolas.

aprendendo.
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O conteúdo está dividido em fascículos, que estão na plataforma e também podem ser baixados em PDF

Na imagem ao
lado temos a
home do nosso
EaD, com todas as
áreas temáticas e
cursos oferecidos.
Além de Educação
Financeira, já estão
sendo oferecidos os
cursos de Educação
Ambiental e
Incentivo à Leitura.
A previsão é que
em 2021 entrem
novos cursos na
programação.
A plataforma
escolhida foi a
Wordpress, pela
sua interface
intuitiva e fácil de
usar, onde todos
os participantes
matriculados no
curso terão login
e senha de acesso
e poderão seguir
a programação e
administrar seus
horários de estudo.
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Plataforma terá vídeos e questionários
Após se inscrever no curso e realizar

visão do conteúdo visto no fascículo.

o cadastro, o participante será con-

O público-alvo do curso é formado

duzido aos conteúdos, organizados

por professores, gestores, técnicos

em fascículos que, por sua vez, estão

das secretarias e demais educadores.

divididos em tópicos, dentro de uma
sequência lógica, conforme mostra
a imagem abaixo. Cada tópico, além

Certificado

de reproduzir os conteúdos apresen-

Terá direito ao certificado do curso

tados nos fascículos em PDF, apre-

de Educação Financeira, emitido pelo

sentam também alguns momentos

IBS, o participante que obtiver 75%

interativos, com vídeos e respostas

ou mais de frequência on-line e 75%

dissertativas. Ao final de cada fascí-

ou mais na realização das atividades

culo, o participante fará um questio-

de acompanhamento que serão rea-

nário, que funcionará como uma re-

lizadas durante o período da oficina.

Faça parte de nossa Aliança da Educação Financeira:

• Educação Financeira em Foco •
vamosjogareaprender.com.br
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Carga Horária
São 40 horas assim
distribuídas:
• 13 horas e 30 minutos
presenciais online
(9 encontros de 1h e
30min)
• 26 horas e 30
minutos de atividades
complementares offline
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