
 
 
 

 

Assunto: Cadernos de Educação Financeira 

 
 

Lisboa, 17 de janeiro de 2017 
 
 
 

Exmos./as Senhores/as Diretores/as 
 

 
A Educação Financeira, enquanto área de Educação para a Cidadania, tem vindo a percorrer um 
caminho, iniciado formalmente em 2011, em estreita e regular colaboração entre as entidades 
parceiras, designadamente o Conselho Nacional dos Supervisores Financeiros (Banco de Portugal, 
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de 
Pensões) e o ME, através da DGE e da ANQEP.  
Foram concretizadas etapas significativas das quais se destacam a elaboração e aprovação, em 
2013, do Referencial de Educação Financeira (REF), bem como a formação de docentes, iniciada 
em 2014, fundamental no apoio à implementação do REF em meio escolar.   
A elaboração de materiais de apoio ao REF é mais uma das fases do trabalho conjunto, alargado 
às associações do setor financeiro, e considerada de primordial importância no apoio ao 
desenvolvimento de iniciativas com os alunos. Já se encontram elaborados 2 cadernos: o 
Caderno de Educação Financeira 1 e o Caderno de Educação Financeira 2, disponíveis em: 
http://www.dge.mec.pt/cadernos-de-educacao-financeira. 
 
O Caderno de Educação Financeira 1 destina-se ao 1.º ciclo do ensino básico, onde os conteúdos 
de educação financeira são apresentados em cinco divertidas histórias que refletem situações do 
dia-a-dia da família Moedas, apoiadas por um conjunto de atividades, que reforçam os 
conhecimentos financeiros dos alunos e contribuem para a adoção de atitudes e comportamentos 
financeiros adequados. 
 
O Caderno de Educação Financeira 2 destina-se a alunos do 2.º ciclo do ensino básico e, à 
semelhança do caderno para o 1.º ciclo, tem como objetivo apoiar alunos e professores na 
abordagem a temas do Referencial de Educação Financeira – elaboração de um orçamento, 
criação de uma poupança, realização de pagamentos ou prevenção de riscos. 
A ação desloca-se da família para a escola e os temas do REF são trabalhados, de forma lúdico-
didática, através de histórias protagonizadas por alunos do 5.º e 6.º anos de escolaridade, 
membros do Clube O Tesouro, e por um professor. As histórias são exploradas por atividades que 
procuram explicitar e completar os saberes, as atitudes e os comportamentos inerentes à 
narrativa. 
 
Neste contexto sugere-se aos professores, no âmbito das áreas disciplinares/disciplinas, das 
ofertas complementares ou dos projetos, que explorem e se apropriem dos Cadernos de 
Educação Financeira enquanto documentos integradores e facilitadores do exercício de uma 
cidadania financeira responsável.  

http://www.dge.mec.pt/cadernos-de-educacao-financeira


 
 
 

 

 
As escolas e os professores podem fazer o download destes cadernos no endereço já referido 
acima: http://www.dge.mec.pt/cadernos-de-educacao-financeira.  
Podem ainda ouvir o testemunho dos autores dos cadernos, através do webinar caderno a 
caderno se faz a educação financeira, no endereço:  
http://webinar.dge.mec.pt/2016/12/08/caderno-a-caderno-se-faz-a-educacao-financeira/. 
  
O Plano Nacional de Formação Financeira (PNFF), com o objetivo de fazer chegar estes materiais 
às escolas, enviou para todas as escolas com bibliotecas escolares no 1.º ciclo do EB um 
exemplar do Caderno de Educação Financeira 1 destinado à biblioteca e ao professor 
bibliotecário, estando, neste momento, a proceder ao envio do Caderno de Educação Financeira 
2.  
Mais se informa que as escolas e professores que desejem aceder aos Cadernos de Educação 
Financeira, em versão papel, poderão contactar o PNFF através do email: pnff@todoscontam.pt. 
 

 
 

 
Com os melhores cumprimentos, 

 
 
 
 
 

O Diretor-Geral da Educação 
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