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Araguaína, 29 de dezembro de 2020.

AOS DIRETORES DE UNIDADE ESCOLAR

Assunto: Solicitação de parceria para divulgação do Programa Ela Faz História.

Senhor (a) Diretor (a),

1.
No compromisso da promoção e defesa das políticas públicas para a juventude,
no sentido de garantir o direito à diversidade e igualdade, ao protagonismo feminino, tem sido
trabalhado de forma intensa, em todo o mundo, numa perspectiva inclusiva, por meio da
Constituição Federal de 1988 e fortalecimento de espaços de participação e debates, acerca da
educação de qualidade, efetivação da cidadania e busca por equidade.
2.
O Programa “Ela Faz História — Educação Financeira para Mulheres
Empreendedoras” já está disponível e conta com uma carga horaria de 4 horas, 540
recomendações e certificado digital de conclusão do curso. Ao final do projeto, a participante
estará pronta para planejar suas metas pessoais e do seu negócio, conhecer como fazer
investimentos e avaliar resultados, focar no seu desenvolvimento de renda e no faturamento
do seu negócio.
3.
Dessa forma, solicito a Vossa Senhoria parceria para a divulgação do Programa
"Ela Faz História — Educação Financeira para Mulheres Empreendedoras", e as mulheres
podem se inscrever em uma capacitação gratuita e online, cujo foco é voltado ao
empreendedorismo e tem como objetivo ensinar a educação financeira, para que elas
desenvolvam habilidades de gestão financeira empreendedora e possam planejar o próximo
passo de seus sonhos, tanto pessoal quanto do seu negócio.
4.
As inscrições do curso estão abertas até o dia 31 de dezembro de 2020, por
meio do site: https://bit.ly/curso-educ-financeira-01
5.
Ante ao exposto, colocamos para eventuais esclarecimentos o Técnico
Curricular Isaias, no número 99202-3190 e a Assessora Cristina Canedo no número 34115030.
Atenciosamente,

