
 

Curso de Formação: Construção de Ferramentas Pedagógicas de Educação Económica e Financeira 

 

 
 

Curso de Formação Específica: Professores do Grupo de Recrutamento 430 
 

(Registo de acreditação CCPFC/ACC – 113424/21) 

Formador: Alcides Marques 

 

O Curso de Formação (25 horas) realiza-se de 21 de novembro a 18 de dezembro de 2022 segundo 2 modalidades de sessões: 

a) Sessões Síncronas – em sistema de videoconferência (zoom); 

 

b) Sessões Assíncronas – Estas sessões ocorrem entre cada Sessão Síncrona. 

 
 

CALENDARIZAÇÃO DAS SESSÕES: 
 
 

DATAS HORAS SESSÃO DURAÇÃO 

21 novembro 19H00/21H30 Síncrona 2H30 

21 a 27 novembro - Assíncrona 3H00 

28 novembro 19H00/21H30 Síncrona 2H30 

28 novembro a 4 dezembro - Assíncrona 3H00 

5 dezembro 19H00/21H30 Síncrona 2H30 

5 a 11 dezembro - Assíncrona 6H00 

12 dezembro 19H00/21H30 Síncrona 2H30 

12 a 18 dezembro - Assíncrona 3H00 

 TOTAL 25H00 

 
 
 
Objetivos a atingir: 

Compreender / distinguir - necessidade de desejo / os diversos tipos de bens e serviços / o que nos leva a consumir / as 

principais diferenças entre consumo tradicional versus consumo eletrónico;  

Saber avaliar / elaborar / interpretar / dar o desenvolvimento sustentável na sociedade de consumo / rubricas de um 

orçamento familiar / resposta ao deficit / o melhor destino de um superavit / os riscos / incertezas na sociedade financeira / 

os diversos riscos económicos e financeiros associados à vida de cada cidadão;  

Incutir a importância do espírito à poupança;  

Distinguir as diferentes modalidades de pagamento. 

 



 

 

Conteúdos da ação: 

• Introdução à Educação Financeira; 

• A Atividade Económica e o Consumo; 

• O Orçamento Familiar;  

• A Poupança.  

 

 

Critérios de Seleção: 
 

 1. Ser sócio da APROCES com as quotas em dia (caso contrário, a prioridade não será considerada); 
 2. Proximidade da mudança de escalão; 
 3. Necessidade da formação para iniciar ou dar continuidade à lecionação de curso profissional. 
 

Preço: 

• 40,00 € (sócios com mais de um ano de associado); 

• 95,00 € (não sócios); 

• 85,00 € (anteriores formandos, não relevando as ações de formação de curta duração). 
 
 

As nossas ações de formação decorrem com um máximo de 15 formandos, para que possa haver contacto efetivo entre os formandos e o(a) 
formador(a). 
 

Para: 

• se inscrever, aceda ao seguinte link: 
 

https://forms.gle/fW7b1eSe5aV2LiHP7 
 

• mais informações, contacte através de: 

 - Email – centroformacao@aproces.org 

 - Telemóvel – 924 413 057 (3.ª e 5.ª 10H/13H // 2.ª e 4.ª 14H/17H)  

 

 

O CENTRO DE FORMAÇÃO da APROCES 
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