Assunto: 8.ª edição do “Concurso Todos Contam”

Lisboa, 7 de junho de 2019
Exmos. (as) Senhores (as) Diretores (as) / Presidentes de Comissão Administrativa
Provisória de Agrupamentos de Escolas e Escolas não agrupadas
O Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, no quadro
do Plano Nacional de Formação Financeira, têm vindo a desenvolver uma estratégia de
educação financeira que visa contribuir para a promoção do nível de conhecimentos
financeiros da população em idade escolar.
Neste contexto, divulgamos a 8.ª edição do “Concurso Todos Contam”, dirigido a
Agrupamentos de Escolas e a Escolas não agrupadas, a escolas profissionais, bem como a
Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo que ministrem a educação préescolar, o ensino básico e o ensino secundário. Este concurso, na categoria “Prémios
Escola”, pretende premiar os melhores projetos de formação financeira a implementar
nas escolas, no ano letivo 2019/2020, com base no Referencial de Educação Financeira.
Pela primeira vez, o Concurso Todos Contam atribuirá um “Prémio Professor”. Este
prémio pretende distinguir um docente que se tenha destacado na implementação de
projetos de educação financeira em anos anteriores.
No Regulamento do Concurso constam objetivos, categorias e valores dos prémios,
requisitos de candidatura, critérios de avaliação, entre outros aspetos considerados
relevantes. O regulamento, a ficha da candidatura na categoria “Prémios Escola” e a
ficha da candidatura na categoria “Prémio Professor” do “Concurso Todos Contam”,
bem como o Referencial de Educação Financeira encontram-se disponíveis em:
— Portal do Plano Nacional de Formação Financeira (www.todoscontam.pt);
— Portal da Direção-Geral da Educação – http://www.dge.mec.pt/noticias/educacaopara-cidadania/oitava-edicao-do-concurso-todos-contam-candidaturas-ate-11-de

— Portal da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.
(www.anqep.gov.pt).
As candidaturas devem ser submetidas até ao dia 11 de outubro de 2019, através do
endereço eletrónico concurso@todoscontam.pt.
Com os melhores cumprimentos,
O Diretor-Geral da Educação
José Vítor dos
Santos Duarte
Pedroso

Assinado de forma digital por José
Vítor dos Santos Duarte Pedroso
DN: c=PT, o=Direção-Geral da
Educação, cn=José Vítor dos
Santos Duarte Pedroso
Dados: 2019.06.07 16:56:37 +01'00'

José Vítor Pedroso

