
 

 

 

 

 

Projeto Social Sonhar e Ser com Educação Financeira – Metodologia DSOP 

O que é o Projeto: 

O Projeto Social Sonhar e Ser com Educação Financeira – Metodologia DSOP é uma iniciativa da Associação Brasileira de Educadores 

Financeiros – Abefin em parceria com empresas privadas. 

Promover a Educação Financeira para as famílias brasileiras tornou-se um desafio. 

A Abefin, por ser uma associação formada por profissionais de educação financeira, sente-se responsável por transformar esse desafio em 

realidade. 

 

A Abefin tem como missão: “agregar valor aos Profissionais de Educação Financeira e ao mercado de educação financeira, seu 

reconhecimento, disseminação e regulamentação, atraindo a participação de profissionais e empresas e liderando ações conjuntas com as 

demais associações do mercado, promover o trabalho do Profissional de Educação Financeira, realizando e apoiando ações de forma 

consciente e sustentável.”  

 

Assim, busca ajudar as instituições educacionais públicas a cumprirem seu papel de formar integralmente os indivíduos e também suas 

famílias, proporcionando maior qualidade de vida a essas pessoas. 

 

O programa atenderá alunos de 7 a 18 anos e suas famílias, que serão sensibilizados por meio de conteúdos envolvente e com atividades que 

serão realizadas junto com seus familiares, todos eles embasados pela Metodologia DSOP de Educação Financeira. 

 

Justificativa: 

A base do processo de reeducação financeira está na mudança de antigos hábitos e comportamentos em relação ao uso do dinheiro. 

Independente da área de atuação ou do grau de instrução, os trabalhadores não foram instruídos sobre como lidar com suas próprias finanças 

durante sua formação acadêmica e profissional. 

 

Diante das dificuldades em administrar bem o seu dinheiro, recorrem a soluções momentâneas como empréstimos, financiamentos, 

antecipação de férias e 13º salário, que somente combatem o efeito e não a causa do problema.  

 

Com o Programa DSOP de Educação Financeira nas Escolas, os professores aprendem a estabelecer objetivos claros e a definir estratégias, 

mudando sua relação com o dinheiro e passando esses conhecimentos aos alunos que levarão às suas famílias. 

 



Objetivos: 

 

• Apresentar a Metodologia DSOP como base da educação financeira; 

• Contribuir para a criação de uma nova geração de pessoas independentes e educadas financeiramente; 

• Ensinar os professores que são os multiplicadores de conhecimento, para atuarem em sua vida e levar esse importante conteúdo para 

os alunos e suas respectivas famílias; 

• Empoderar financeiramente os alunos e suas famílias para a construção de reservas financeiras; 

• Incentivar as pessoas a realizarem seus sonhos; 

• Possibilitar que a empresa patrocinadora cumpra com seu papel perante a sociedade; 

• Fortalecer a marca da empresa patrocinadora. 

 

O que acontecerá nas escolas? 

 

• Palestra para os colaboradores da unidade escolar (60 minutos); 

• Formação do corpo docente (8 horas); 

• Palestras para as famílias (online) (60 minutos); 

• Assessorias pedagógicas no formato online. 

 

Quais materiais serão entregues? 

 

Kit Professor: 

• Livro Mesada não é só Dinheiro – Autor Reinaldo Domingos Editora DSOP; 

• Livro Apontamento Financeiro; 

• Livro didático do aluno para o professor; 

• Senhas para acesso ao Portal Escolas. 

 

Kit Aluno: 

• Livro didático do aluno para o professor; 

• Senhas para acesso ao Portal Escolas. 

 

Kit Família: 

• Palestras; 

• Senhas para acesso ao Portal Escolas; 

• Livros da Coleção DSS. 

 

 

 

 

 



Responsabilidades: 

 

Associação Brasileira de Educadores Financeiros – Abefin 

 

• Divulgar o Projeto Social Sonhar e Ser com Educação Financeira – Metodologia DSOP por meio de diversos tipos de mídias; 

• Disponibilizar educadores financeiros para a implantação e acompanhamento do projeto; 

• Subsidiar 50% do valor do programa. 

 

DSOP Educação Financeira 

 

• Implantar e dar assessoria, por meio de seus educadores financeiros, para o desenvolvimento do programa nas instituições de ensino 

durante o período de aplicação; 

• Realizar relatório de monitoramento do programa realizado; 

• Entregar relatório de evidencia a empresa patrocinadora. 

Empresa patrocinadora 

• Patrocinar 50% do programa adotado; 

• Escolher as instituições públicas de ensino que receberão o projeto (opcional); 

• Avaliar o desenvolvimento do programa. 

Carga horária 

O Programa deve ser trabalhado em 16 horas/aula. 

 

Investimento: 

Valor total: R$ 139,90 por aluno 

 

ABEFIN Patrocina: R$ 69,90 por aluno 

Empresa Patrocinadora: R$ 69,90 por aluno 

 

 

Observação: 

A implantação do Projeto Social Sonhar e Ser com Educação Financeira – Metodologia DSOP está vinculada ao número mínimo de 200 alunos. 


