
Projeto SER: Sonhos Estratégias e Realizações - Educação Financeira, Cultura e Cidadania

Ementa

A formação Sonhos, Estratégias e Realizações: Educação Financeira, Cultura e Cidadania (SER) é uma
iniciativa que objetiva instrumentalizar os(as) professores(as) a implementar a Educação Financeira,
conteúdo que faz parte do currículo escolar e da formação integral dos sujeitos, em toda a Rede
Municipal de Educação (RME-BH), de modo transdisciplinar. O projeto visa contribuir com o debate e a
reflexão sobre questões relativas ao fortalecimento financeiro, empreendedorismo, sustentabilidade,
tecnologias digitais, cidadania, cultura e projetos de vida. A formação pretende oportunizar que os
participantes consigam, por meio de uma metodologia interativa e dinâmica, com uso de recursos
digitais e materiais, implementar a temática nas escolas.

Formadores(as)

Equipes da Secretaria Municipal de Educação (SMED):
● Appia: um olhar para a  infância;
● Appia: horizontes da adolescência;
● Appia: consolidando projetos de vida;
● Centro de Línguas, Linguagens, Inovação e Criatividade (Clic);
● Diretoria de Políticas Intersetoriais (DPIN).

Público-alvo

Professores(as) da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos da
RME-BH e de instituições parceiras de Educação Infantil.

Carga horária

A formação terá carga horária total de 60 horas, assim distribuídas:
● 12 horas referentes a 6 encontros virtuais (síncronos);
● 32 horas referentes a atividades assíncronas pela plataforma Google Classroom;
● 16 horas referentes a atividades de registro.

Turmas

As turmas serão definidas a partir da manifestação de interesse, por meio do número de inscrições
recebidas.

Conteúdo programático

● Fortalecimento financeiro como tema transversal.
● Integração com o projeto político-pedagógico e transdisciplinaridade.
● Sonhos - sonhos materiais, não materiais, coletivos e individuais: planejamento e ações

para realização.
● Estratégias - empreendedorismo, sustentabilidade, cultura e cidadania.
● Realizações, metodologias e rede de parcerias - engajamento da comunidade escolar e

suporte para registros e socialização.
● Socialização de práticas.



CRONOGRAMA

Encontros Datas (previsão -
sujeito a alterações) Horários

Apresentação Geral: Primeiras Reflexões 23/05 manhã
26/05 tarde
27/05 noite

9:00 às 11:00
14:00 às 16:00
19:00 às 21:00

Fortalecimento financeiro como tema transversal -
integração com o projeto político-pedagógico e
transdisciplinaridade

27/06 manhã
30/06 tarde
1º/07 noite

9:00 às 11:00
14:00 às 16:00
19:00 às 21:00

Sonhos - sonhos materiais, não materiais, coletivos e
individuais: planejamento e ações para realização

22/08 manhã
25/08 tarde
26/08 noite

9:00 às 11:00
14:00 às 16:00
19:00 às 21:00

Estratégias - empreendedorismo, sustentabilidade,
cultura e cidadania

26/09 manhã
29/09 tarde
30/09 noite

9:00 às 11:00
14:00 às 16:00
19:00 às 21:00

Realizações, metodologias e rede de parcerias -
engajamento da comunidade escolar e suportes para
registros e socialização

24/10 manhã
27/10 tarde
28/10 noite

9:00 às 11:00
14:00 às 16:00
19:00 às 21:00

Socialização de práticas 28/11 manhã
1º/12 tarde
2/12 noite

9:00 às 11:00
14:00 às 16:00
19:00 às 21:00

Recursos didáticos

Materiais digitais, Google Classroom, vídeos, podcast e textos.

Certificação/comprovante de presença

Será emitido comprovante de participação nos encontros síncronos e certificação ao final da formação.
Para a certificação, serão necessários 75% de aproveitamento e participação aferidos nas atividades e
frequência pontuadas na plataforma.

Inscrição

Período: até o dia 16 de maio de 2022.

Formulário de inscrição: https://forms.gle/xBypuZKZg8yS4a8MA

ATENÇÃO: É necessário que a ESCOLA faça a ADESÃO, uma vez que esta interfere na organização
do atendimento escolar. Este formulário NÃO deve ser preenchido, portanto, pelos(as)
professores(as), mas sim por um(a) representante de cada escola, preferencialmente a DIREÇÃO OU
a COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA das Emeis, Emefs e creches parceiras.

https://forms.gle/xBypuZKZg8yS4a8MA

