
Caro Voluntário,                                                              

Parabéns por ter aceitado o convite para participar como voluntário na aplicação da oficina Seu 

Bolso e Você!  

Informamos que a oficina já está pronta pode ser ofertada e disponibilizada ao público.  

A oficina tem como tema central a educação financeira e o público-alvo são segmentos D e E da 

população, beneficiários de programas sociais, de políticas públicas, e de projetos da FBB, 

microempreendedores e comunidade em geral.  

Você está recebendo um kit com o material que será utilizado para aplicação do curso. Nesse 

kit, você vai encontrar:  

• Roteiro do multiplicador;  

• Material do jogo e orientações para aplicação;  

• Caderno do Participante;  

• DVD com orientações para multiplicação da oficina.  

Para realizar os eventos da oficina, além do material acima relacionado, para cada turma você 

deverá solicitar, por meio da Gepes Jurisdicionante, com antecedência mínima de 21 dias, a 

quantidade de unidades de Caderno do Participante e material para realização da oficina.  

A oficina possui as seguintes características:   

• É realizada de forma presencial.   

• Objetivo geral de aprendizagem: Realizar planejamento financeiro pessoal, familiar ou 

de negócio (atividade produtiva), identificando oportunidades na geração de renda e no 

consumo responsável e inteligente para viabilizar projetos futuros.   

• Carga Horária: 4 horas. A carga horária pode ser distribuída em 4 dias de 1 hora, 2 dias 

de 2 horas ou 1 dia de 4 horas.  

• Número de participantes: 20 participantes.  

No  portal  do  voluntariado,  acessado  através  do  links: 

https://voluntariadobb.v2v.net/aggregator_builders/7464-oficina-seu-bolso-e-voce/about , clique 

na opção Ações, após em Oficina Seu Bolso e Você. Tenha acesso a lista de Gepes e o 

formulário para encaminhar o pedido de material na aba documentos.  

Cadastre sua turma a ser realizada na aba Ações Voluntárias, com os dados do evento e após a 

realização não esqueça de completar as informações, anexando fotos do evento realizado.  

Desejamos a todos uma excelente atuação na aplicação da Oficina.  

  

Brasília, 14 de junho de 2017  

  

Diretoria Gestão de Pessoas  

Equipe Voluntariado BB  
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