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SGD 2021/27009/087207 

Mem. n° 221/2021/GABSEC/CIRCULAR/SEDUC 

Palmas, 28 de outubro de 2021. 

Aos Diretores Regionais de Educação, Juventude e Esportes 

Assunto: Programação da 8' Semana Nacional de Educação Financeira. 

Senhor(a) Diretor(a), 

1. Informo a Vossa Senhoria que será realizada a 8 Semana Nacional de 
Educação Financeira  (Send),  no período de 8 a 12 de novembro de 2021, com o objetivo de 
promover a reflexão sobre a importância da Educação Financeira nas escolas, como 
contribuição para o desenvolvimento da cultura de planejamento, prevenção, poupança, 
investimento e consumo consciente, e a abertura do evento também acontecerá no dia 8/11, a 
partir das 9h, com a veiculação no canal da Seduc no  You Tube,  por meio do  link:  
https://youtube.com/TVSeduc.   

2. A programação do dia 8/11 será direcionada ao público-alvo de Técnicos desta 
Secretaria, Diretores e Assessores Regionais de Educação, Gestores e Coordenadores 
Escolares, professores e público em geral e contará com a contribuição das palestrantes 
Juliana Aguiar, Alessandra Camargo e Adriana Toledo. 

3. A programação do dia 9 de novembro será veiculada pela plataforma Google  
Meet,  direcionada aos Diretores Regionais, Assessores de Currículo, Gestores Escolares e 
Técnicos da Seduc, com  link  a ser divulgado posteriormente. Os detalhes do evento podem 
ser conferidos no cronograma anexo. 

4. Considerando que, desde o ano de 2020, a Educação Financeira está entre os 
temas da atualidade, sugerido para compor a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), no 
período de 10 a 12 de novembro, a programação da 8" Senef será articulada e desenvolvida 
pelas unidades escolares, no intuito de incentivar toda a comunidade escolar a fazer escolhas 
assertivas e sustentáveis em relação A. administração dos recursos para o seu bem-estar e de 
toda a sociedade. 

5. Assim, solicito de Vossa Senhoria ampla divulgação do evento nas escolas 
vinculadas a essa Diretoria Regional, difundindo a Educação Financeira como tema 
transversal, em diálogo com as diversas disciplinas que compõem a educação básica. 

6. Informações complementares poderão ser obtidas na UTE de Programas e 
Projetos Especiais em Educação por meio do telefone 3218-1438. 

Atenciosamente,  

All  
DANILO  I 'fr‘  ZEVEDO COSTA  

Secretário Executivo da Educação, Juventude e Esportes - Respondendo 
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