
 

 
 

Curso de Formação: Educar para a Cidadania, para o consumo e literacia financeira 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(Formação geral - Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário) 
 

(Registo de acreditação CCPFC/ACC – 113098/21) 
 

Formador: Alcides Marques 

 

Este Curso de Formação (15 horas) realiza-se de 9 de fevereiro a 1 de março de 2023 segundo 2 modalidades de sessões:  

 

a) Sessões Síncronas – em sistema de videoconferência (zoom). Realizam-se de acordo com o seguinte calendário: 

 

b) Sessões Assíncronas – Estas sessões ocorrem entre cada Sessão Síncrona e destinam-se à realização das atividades 

propostas pela formadora, cujos materiais e guiões de trabalho serão disponibilizados na 

plataforma MOODLE.  

 

CALENDARIZAÇÃO DAS SESSÕES: 

DATAS HORAS SESSÃO  DURAÇÃO 

9 fevereiro 19H00/21H30 Síncrona 2H30 

9 a 15 fevereiro - Assíncrona 2H30 

16 fevereiro 19H00/21H30 Síncrona 2H30 

16 a 22 fevereiro - Assíncrona 2H30 

23 fevereiro 19H00/21H30 Síncrona 2H30 

23 fevereiro a 1 março - Assíncrona 2H30 

  TOTAL 15H00 

 

 

Objetivos a atingir: 

Dotar os formandos de um conjunto de ferramentas que permitam no desenrolar das suas funções como docentes, desenvolver e 

incrementar nas suas aulas, novos mecanismos de lecionação que permitam aos alunos uma melhor gestão do seu dinheiro pessoal 

e incentivar em casa a adoção de melhores comportamentos na gestão do orçamento familiar.  

 

 



 

Conteúdos da ação: 

 

• Introdução à Educação Financeira; 

• O Consumo; 

• O orçamento familiar e 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: 

• 25,00 € (sócios com quotas em dia); 

• 60,00 € (não sócios); 
 

 

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/LvZS5EiNAih1ziqA9 

 

 

• mais informações, contacte através de: 

 - Email – centroformacao@aproces.org 

 - Telemóvel – 924 413 057* (3. ªe 5. ª das 1 1 H à s 1 4 H) | 2ª e 4. ª (das 14H à s 17H). 

* Chamada para Rede Móvel Nacional 

 

O CENTRO DE FORMAÇÃO da APROCES 

 

https://forms.gle/LvZS5EiNAih1ziqA9
mailto:centroformacao@aproces.org

