Metodologias de Educação financeira
Integração com o Trabalho Social com Famílias

 Educação Financeira como potencializador do
desenvolvimento da autonomia pessoal e familiar, a
partir de um processo de escolhas informadas sobre a
relação com a própria renda
 Melhorar a gestão do orçamento das famílias;

Objetivos

 Reorganização de hábitos financeiros, com foco na
autonomia das famílias em relação ao orçamento
doméstico

 Trabalho social com famílias: contribuir com a
autonomia das famílias e o fortalecimento da sua
capacidade protetiva e de prevenção de
vulnerabilidades e situações de risco social.

 Oficinas com famílias: encontros planejados e previamente
organizados com um conjunto de famílias visando discutir e
refletir sobre situações, informações e temas de interesse comum.

Objetivos

 Inclusão no âmbito do PAIF: oficinas com famílias
 Reflexões sobre problemas comuns enfrentados pelas famílias

 Dimensões da relação dos membros familiares com o território, a
comunidade, as causas do endividamento

 Parceria entre SENARC e a SNAS para disseminação
em caráter piloto
 Formação de 1200 facilitadores em 2018, divididos em
10 pólos

Implementação
piloto

 Livre adesão do gestor municipal

 Facilitadores formados pelo MDS poderão fazer oficinas com até
160 famílias na primeira etapa
 Mais de 400 municípios envolvidos
 Gestores municipais das cidades escolhidas que tiverem interesse na
capacitação, indicarão os CRAS que serão responsáveis pela oferta
das oficinas
 Oferta do PAIF deve estar regular

 Municípios selecionados devem:

Disseminação
e capacitação

 Possuir oferta do Programa Acessuas Trabalho;
 Atender, pelo PAIF, pelo menos 100 famílias beneficiárias do
Programa Bolsa Família;
 Capitais e metrópoles;
 Ter participado da elaboração da ferramenta.

 Limite de vagas conforme o porte





PPI e PPII: 1 CRAS
Médio: até 2 CRAS
Grande: até 4 CRAS
Metrópole: até 15 CRAS

 Gestores estaduais: indicação de 10% das vagas de técnicos a
serem capacitados

Disseminação
e capacitação

 Escolha mediante o acompanhamento técnico realizado pelas
equipes estaduais;
 Convergência com as estratégias de educação permanente local

 Equipes estaduais
 Participação na capacitação
 Apoio à estratégia local de multiplicação da iniciativa
 Cumprir a função de apoio técnico aos municípios

 Capacitação dos técnicos do MDS para replicarem a
ferramenta
 Desenvolvimento de sistema informatizado

Próximos
passos

 Solicitação dos kits ao MDS
 Acompanhamento da realização das oficinas e quantitativo de
pessoas atendidas

 Parceria com as equipes estaduais:
 Articulação com as equipes estaduais da PSB e de Gestão do
Trabalho
 Mobilização dos gestores municipais

Cronograma
2018

Região

Número de
pólos

Nº municípios
Nº CRAS ativos
participantes

Centro Oeste

1

28

125

Nordeste

3

153

641

Norte

1

50

176

Sudeste

4

173

792

Sul

1

49

237
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