
 



 

 

 

 

 

Educação+ 
 

Com a missão de combater a infoexclusão, o EDUCAÇÃO+ é um projecto conjunto da Caixa 
Geral de Depósitos e da Universidade de Aveiro, que visa mudar a atitude dos jovens face à 
matemática, recorrendo a uma metodologia de componente experimental, através de jogos 
interactivos direccionados aos diferentes públicos.  

O Projecto Educação+ aposta no combate à iliteracia financeira, dotando os indivíduos de 
competências para lidar com as suas finanças pessoais, gerir o seu dinheiro, fazer escolhas 
e tomar decisões acertadas. 

O objectivo deste projecto não é criar uma nova disciplina, mas antes estimular e 
incentivar o gosto pela Literacia Financeira com recurso a exercícios matemáticos 



adequados aos vários graus de ensino. Os conteúdos serão produzidos e certificados pela 
Universidade de Aveiro, através do Projecto Matemática Ensino (PmatE). 

Educação+ Financeira é uma exposição que visa a formação de consumidores – em 
particular dos mais jovens –preparando-os para enfrentar as dificuldades e os desafios 
financeiros do dia a dia. 

A exposição foi já visitada por mais de 40 mil pessoas, em 36 cidades, de norte a sul do 
país. Na edição 2012/2013, novas localidades vão receber esta aposta num cidadão mais 
esclarecido, um consumidor mais consciente, uma sociedade melhor. 
 
O programa da exposição assenta em três módulos, de acordo com o nível de escolaridade 
do público: 
 
I - Dinheiro para quê? - dirigido especificamente ao 1º e 2 ciclo do Ensino Básico. O 
objectivo é proporcionar aos mais novos uma visão histórica da evolução da moeda e das 
trocas comerciais, desde as trocas directas ao aparecimento das moedas e notas, através 
de jogos e tabelas de conversão 
 
II - Como gastar o dinheiro?  O alvo aqui é, preferencialmente, o 3º ciclo do Básico, tendo 
por norte sensibilizar os jovens para o sentido de responsabilidade ao nível do consumo 
responsável, da importância do trabalho e os hábitos de poupança.  
 
 III - Compro ou não compro? Os jogos aqui propostos são os mais abrangentes, com 
recurso à criação ou identificação com um avatar num computador, de modo a que 
estudantes do Secundário ou público em geral sejam sensibilizados para questões 
relacionadas com a gestão do orçamento pessoal, eventual recurso ao crédito, despesas 
pessoais e nesta sequência possam reflectir mais conscientemente sobre os temas do 
endividamento, multi-endividamento e sobre-endividamento. 

A par da exposição interactiva, composta por vários conteúdos e jogos relacionados com as 
questões financeiras do quotidiano de todos, realizam-se diversas conferências, colóquios 
e  mesas redondas sobre temas financeiros.  

Mais informações em: dcm@cgd.pt 
 
https://www.cgd.pt/Institucional/responsabilidade-social-cgd/ 
 
Site Educação +  http://pmate.ua.pt/educacaomais/ 
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