
Etapas do Programa :
• Curso de Educação Financeira;

• Capacitação Pedagógica;

• Palestra para os pais;

• Aplicação dos conteúdos dos livros didáticos 

e paradidáticos;

• Conteúdo exclusivo no Portal Escolas, com salas para 

gestores, professores, alunos e pais. Solicite o login e 

senha na escola de seu filho e acesse: 

portalescolas.dsop.com.br

Sua escola adota o Programa DSOP 
de Educação Financeira nas Escolas

Todos aprenderão com a Metodologia DSOP ( Diagnosticar, 
Sonhar, Orçar e Poupar) como tornarem-se independentes 
financeiramente e realizarem seus sonhos.

Você já pensou em como realizar 
os seus sonhos?



Concebido para permitir que os alunos estabeleçam relações 
entre a educação financeira e outras áreas do conhecimento, 
o Programa segue os princípios de transversalidade e inter-
disciplinaridade estabelecidos nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs).

O conteúdo passado por meio de livros didáticos e paradi-
dáticos, abrange os cinco temas transversais (Ética, Saúde, 
Meio Ambiente, Pluralidade Cultural e Orientação Sexual) 
e está dividido em seis eixos temáticos: Família, Diversida-
de, Sustentabilidade, Empreendedorismo, Autonomia 
e Cidadania, que dialogam com as linhas orientadoras da 
educação mundial no século XXI (Aprender a Ser, Aprender a 
Conviver, Aprender a Fazer e Aprender a Aprender).

A empresa tem como missão disseminar a Educação 
Financeira no Brasil e no mundo, por meio da aplicação 
da Metodologia DSOP. Para atingir esta missão, a DSOP 
oferece uma série de produtos e serviços para pessoas, 
empresas e instituições de ensino, interessados em ampliar e 
consolidar seus conhecimentos sobre Educação Financeira.

Participe da palestra de educação financeira

vitoria.dsop.com.br
27 3314 2600

DSOP Educação Financeira

Para vocês, pais ou responsáveis:



A DSOP Educação Financeira nasceu com a missão de 
disseminar educação financeira no Brasil e no mundo, por 
meio da aplicação da Metodologia DSOP, criada pelo 
educador e terapeuta financeiro Reinaldo Domingos.

Fundada em 2008, a DSOP Educação Financeira se firma, 
dia após dia, como principal promotora de conhecimento 
sobre o tema no Brasil, destacando-se pelo amplo alcance 
de seus programas, os quais beneficiam as pessoas em 
todo o seu ciclo de vida.

Com o objetivo de contribuir para a criação de uma nova 
geração de pessoas independentes financeiramente, que 
aprenderam desde cedo a utilizar o dinheiro de maneira 
saudável e consciente para a realização de seus sonhos, a 
DSOP desenvolveu o Programa DSOP de Educação 
Financeira nas Escolas.

O Programa segue os princípios de transversalidade e 
interdisciplinaridade estabelecidos nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs). O conteúdo abrange os cinco 
temas transversais (Ética, Saúde, Meio Ambiente, 
Pluralidade Cultural e Orientação Sexual) e está dividido em 
seis eixos temáticos: Família, Diversidade, Sustentabilidade, 
Empreendedorismo, Autonomia e Cidadania, que dialogam 
com as linhas orientadoras da educação mundial no século 
XXI (Aprender a Ser, Aprender a Conviver, Aprender a 
Fazer e Aprender a Aprender).   

Parceria DSOP + MetLife + Vila Sésamo
Para disseminar educação financeira às crianças que estudam em escolas 
públicas brasileiras, a DSOP Educação Financeira, a MetLife Foundation e a 
Vila Sésamo se uniram e criaram o 

“Projeto Sonhar, Planejar, Alcançar: 
Fortalecimento Financeiro para Famílias”. 

A iniciativa pretende atingir mais de cem milhões de crianças 
em idade pré-escolar (de 3 a 6 anos) e suas famílias no Brasil 
e no mundo. No Brasil, a primeira fase irá abranger as 
cidades de São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG) e Recife 
(PE). Em 2016, a segunda fase contempla as cidades de 
Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Belém (PA). Na 
terceira fase, em 2017, é a vez de Manaus (AM), 
Maceió (AL) e Rio de Janeiro (RJ). Até 2018, o 
programa pretende capacitar 15 mil famílias e 
impactar 12 milhões de pessoas no país.  

Para cumprir a missão de difundir educação financeira, a 
DSOP oferece uma série de produtos e serviços para pessoas, 
empresas e instituições de ensino interessadas em ampliar e 
consolidar seus conhecimentos sobre educação financeira.

O Grupo DSOP dispõe de profissionais e programas em 
todo o Brasil, que, além de compartilharem da missão de 
disseminar a educação financeira, rompem com o ciclo de 
pessoas com desequilíbrio financeiro e constroem novas 
gerações e famílias sustentáveis financeiramente.

Habilitação das Escolas
A DSOP Educação Financeira oferece também habilitação às 
instituições de ensino que adotarem o Programa, conferindo a 
elas o direito do uso integral da Metodologia DSOP. 

Formação dos professores
O sucesso de qualquer processo de aprendizado depende de 
professores qualificados e motivados a trabalhar e a refletir de 
forma proativa sobre os conceitos teóricos e as ações práticas 
de sala de aula. Em linha com esse posicionamento, o 
Programa DSOP de Educação Financeira nas Escolas oferece 
um Curso de Capacitação para Professores.

O curso está dividido em atividades teóricas e práticas 
para garantir aos professores uma apropriação efetiva 

da Metodologia DSOP e o entendimento do poder 
transformador que seu uso integrado pode ter na vida 
prática de cada indivíduo.

A Capacitação Pedagógica habilita o professor a 
elaborar propostas diferenciadas de aprendizagem em 
sala de aula, uma vez que ele passa a estabelecer 
relações objetivas entre os conceitos de educação 
financeira e as demais áreas do conhecimento.

Portal Escolas (portalescolas.dsop.com.br) 

O Programa DSOP oferece ainda objetos educacionais 
(atividades interativas/games), planos de aula, atividades 
complementares, artigos e informações para os 
professores, alunos, coordenadores, pais ou 
responsáveis, que podem ser encontrados no endereço 
portalescolas.dsop.com.br. O usuário acessa conteúdos 
exclusivos por meio de login e senha, disponibilizados para as 
escolas adotantes do Programa DSOP de Educação 
Financeira nas Escolas.

Coleções DSOP de Educação Financeira
Cada Coleção DSOP de Educação Financeira é composta por 15 
livros para alunos e 15 livros destinados aos professores, 
distribuídos entre os segmentos de Educação Infantil, Fundamental 
e Médio. Os conteúdos garantem flexibilidade para que as escolas 
façam as adaptações necessárias às suas respectivas propostas 
pedagógicas, escolhendo o nível de complexidade e o ritmo que 
desejam imprimir ao aprendizado dos seus alunos. 
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Qual o prazo para realizar seu sonho?

curto médio longo

Coleção de Livros Paradidáticos 
Os Livros Paradidáticos complementam e aprimoram 
os conteúdos trabalhados nos Livros Didáticos. A 
Coleção Paradidática de Educação Financeira é 
composta pelas coleções O Menino do Dinheiro e O 
Menino e o Dinheiro e o livro Ter Dinheiro Não Tem 
Segredo, todos publicados pela Editora DSOP.

Metodologia DSOP
Uma administração financeira eficiente é capaz de 
proporcionar estabilidade nos relacionamentos, melhor 
qualidade de vida e, especialmente, a realização de sonhos. 

A partir de uma abordagem 
comportamental do tema, a 
Metodologia DSOP oferece 
motivação e técnica para 
que as pessoas possam 
reavaliar sua relação com o 
dinheiro e encontrar, por 
méritos próprios, os 
caminhos para sua 
independência financeira.

Fundamentada nesses quatro pilares: Diagnosticar, Sonhar, 
Orçar e Poupar, a Metodologia DSOP desenvolve 
competências fundamentais para que as pessoas aprendam 
a lidar com as questões financeiras com segurança e 
consciência. O objetivo é mudar hábitos e comportamentos 
crônicos em relação ao dinheiro, substituindo-os por uma 
nova atitude, mais saudável e sustentável.

Ao assimilar o conhecimento integrado proposto pela 
Metodologia DSOP, correlacioná-lo e empregá-lo nas 
situações e necessidades impostas pela vida prática, é 
possível conquistar o equilíbrio financeiro, fundamental 
para o bem-estar individual e social.

Uma administração financeira eficiente é capaz de 
proporcionar estabilidade nos relacionamentos, melhor 
qualidade de vida e, especialmente, a realização de sonhos. 
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disseminar educação financeira no Brasil e no mundo, por 
meio da aplicação da Metodologia DSOP, criada pelo 
educador e terapeuta financeiro Reinaldo Domingos.

Fundada em 2008, a DSOP Educação Financeira se firma, 
dia após dia, como principal promotora de conhecimento 
sobre o tema no Brasil, destacando-se pelo amplo alcance 
de seus programas, os quais beneficiam as pessoas em 
todo o seu ciclo de vida.

Com o objetivo de contribuir para a criação de uma nova 
geração de pessoas independentes financeiramente, que 
aprenderam desde cedo a utilizar o dinheiro de maneira 
saudável e consciente para a realização de seus sonhos, a 
DSOP desenvolveu o Programa DSOP de Educação 
Financeira nas Escolas.

O Programa segue os princípios de transversalidade e 
interdisciplinaridade estabelecidos nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs). O conteúdo abrange os cinco 
temas transversais (Ética, Saúde, Meio Ambiente, 
Pluralidade Cultural e Orientação Sexual) e está dividido em 
seis eixos temáticos: Família, Diversidade, Sustentabilidade, 
Empreendedorismo, Autonomia e Cidadania, que dialogam 
com as linhas orientadoras da educação mundial no século 
XXI (Aprender a Ser, Aprender a Conviver, Aprender a 
Fazer e Aprender a Aprender).   

Parceria DSOP + MetLife + Vila Sésamo
Para disseminar educação financeira às crianças que estudam em escolas 
públicas brasileiras, a DSOP Educação Financeira, a MetLife Foundation e a 
Vila Sésamo se uniram e criaram o 

“Projeto Sonhar, Planejar, Alcançar: 
Fortalecimento Financeiro para Famílias”. 

A iniciativa pretende atingir mais de cem milhões de crianças 
em idade pré-escolar (de 3 a 6 anos) e suas famílias no Brasil 
e no mundo. No Brasil, a primeira fase irá abranger as 
cidades de São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG) e Recife 
(PE). Em 2016, a segunda fase contempla as cidades de 
Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Belém (PA). Na 
terceira fase, em 2017, é a vez de Manaus (AM), 
Maceió (AL) e Rio de Janeiro (RJ). Até 2018, o 
programa pretende capacitar 15 mil famílias e 
impactar 12 milhões de pessoas no país.  

Para cumprir a missão de difundir educação financeira, a 
DSOP oferece uma série de produtos e serviços para pessoas, 
empresas e instituições de ensino interessadas em ampliar e 
consolidar seus conhecimentos sobre educação financeira.

O Grupo DSOP dispõe de profissionais e programas em 
todo o Brasil, que, além de compartilharem da missão de 
disseminar a educação financeira, rompem com o ciclo de 
pessoas com desequilíbrio financeiro e constroem novas 
gerações e famílias sustentáveis financeiramente.

Habilitação das Escolas 
A DSOP Educação Financeira oferece também habilitação às 
instituições de ensino que adotarem o Programa, conferindo a 
elas o direito do uso integral da Metodologia DSOP. 

Formação dos professores
O sucesso de qualquer processo de aprendizado depende de 
professores qualificados e motivados a trabalhar e a refletir de 
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O Programa DSOP oferece ainda objetos educacionais 
(atividades interativas/games), planos de aula, atividades 
complementares, artigos e informações para os 
professores, alunos, coordenadores, pais ou 
responsáveis, que podem ser encontrados no endereço 
portalescolas.dsop.com.br. O usuário acessa conteúdos 
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Financeira nas Escolas.

Coleções DSOP de Educação Financeira
Cada Coleção DSOP de Educação Financeira é composta por 15 
livros para alunos e 15 livros destinados aos professores, 
distribuídos entre os segmentos de Educação Infantil, Fundamental 
e Médio. Os conteúdos garantem flexibilidade para que as escolas 
façam as adaptações necessárias às suas respectivas propostas 
pedagógicas, escolhendo o nível de complexidade e o ritmo que 
desejam imprimir ao aprendizado dos seus alunos. 

O programa contempla
• Formação do Professor (Curso e Capacitação Pedagógica);
• Palestra para pais e Cursos online gratuitos;
• Portal Escolas (oficinas e atividades);
• Coleção de Livros Didáticos e Paradidáticos;
• Acompanhamento Pedagógico;
• SOS Educação Financeira.

Benefícios do Programa:
• Curso de Educação Financeira para professores que 
   irão trabalhar com o Programa, para que tenham total 
   domínio do tema e apliquem tanto em sua vida pessoal 
   quanto na vida de alunos e pais/responsáveis; 
• Diagnóstico financeiro da equipe, por meio do teste  
   “Perfil Financeiro”; 
• Capacitação pedagógica, através de conteúdos teóricos 
   e atividades práticas; 
• Palestras e cursos para pais/responsáveis, para a 
   mudança comportamental ocorrer dentro de casa;
• Redução dos índices de inadimplência da instituição
   de ensino.

Programa DSOP de Educação Financeira nas Escolas
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cidades de São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG) e Recife 
(PE). Em 2016, a segunda fase contempla as cidades de 
Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Belém (PA). Na 
terceira fase, em 2017, é a vez de Manaus (AM), 
Maceió (AL) e Rio de Janeiro (RJ). Até 2018, o 
programa pretende capacitar 15 mil famílias e 
impactar 12 milhões de pessoas no país.  

Para cumprir a missão de difundir educação financeira, a 
DSOP oferece uma série de produtos e serviços para pessoas, 
empresas e instituições de ensino interessadas em ampliar e 
consolidar seus conhecimentos sobre educação financeira.

O Grupo DSOP dispõe de profissionais e programas em 
todo o Brasil, que, além de compartilharem da missão de 
disseminar a educação financeira, rompem com o ciclo de 
pessoas com desequilíbrio financeiro e constroem novas 
gerações e famílias sustentáveis financeiramente.

Habilitação das Escolas 
A DSOP Educação Financeira oferece também habilitação às 
instituições de ensino que adotarem o Programa, conferindo a 
elas o direito do uso integral da Metodologia DSOP. 

Formação dos professores
O sucesso de qualquer processo de aprendizado depende de 
professores qualificados e motivados a trabalhar e a refletir de 
forma proativa sobre os conceitos teóricos e as ações práticas 
de sala de aula. Em linha com esse posicionamento, o 
Programa DSOP de Educação Financeira nas Escolas oferece 
um Curso de Capacitação para Professores.

O curso está dividido em atividades teóricas e práticas 
para garantir aos professores uma apropriação efetiva 

da Metodologia DSOP e o entendimento do poder 
transformador que seu uso integrado pode ter na vida 
prática de cada indivíduo.

A Capacitação Pedagógica habilita o professor a 
elaborar propostas diferenciadas de aprendizagem em 
sala de aula, uma vez que ele passa a estabelecer 
relações objetivas entre os conceitos de educação 
financeira e as demais áreas do conhecimento.

Portal Escolas (portalescolas.dsop.com.br) 

O Programa DSOP oferece ainda objetos educacionais 
(atividades interativas/games), planos de aula, atividades 
complementares, artigos e informações para os 
professores, alunos, coordenadores, pais ou 
responsáveis, que podem ser encontrados no endereço 
portalescolas.dsop.com.br. O usuário acessa conteúdos 
exclusivos por meio de login e senha, disponibilizados para as 
escolas adotantes do Programa DSOP de Educação 
Financeira nas Escolas.

Mais que uma realidade, umaTRANSFORMAÇÃO DEVIDA!
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REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO FINANCEIRA

500
Mais de 500 Educadores 

Financeiros formados 
pela DSOP

+500+

Coleções DSOP de Educação Financeira
Cada Coleção DSOP de Educação Financeira é composta por 15 
livros para alunos e 15 livros destinados aos professores, 
distribuídos entre os segmentos de Educação Infantil, Fundamental 
e Médio. Os conteúdos garantem flexibilidade para que as escolas 
façam as adaptações necessárias às suas respectivas propostas 
pedagógicas, escolhendo o nível de complexidade e o ritmo que 
desejam imprimir ao aprendizado dos seus alunos. 

Parceria DSOP + MetLife + Vila Sésamo
Para disseminar educação financeira às crianças que estudam em escolas 
públicas brasileiras, a DSOP Educação Financeira, a MetLife Foundation e a 
Vila Sésamo se uniram e criaram o 

“Projeto Sonhar, Planejar, Alcançar: 
Fortalecimento Financeiro para Famílias”.

A iniciativa pretende atingir mais de cem milhões de crianças 
em idade pré-escolar (de 3 a 6 anos) e suas famílias no Brasil 
e no mundo. No Brasil, a primeira fase irá abranger as 
cidades de São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG) e Recife 
(PE). Em 2016, a segunda fase contempla as cidades de 
Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Belém (PA). Na 
terceira fase, em 2017, é a vez de Manaus (AM), 
Maceió (AL) e Rio de Janeiro (RJ). Até 2018, o 
programa pretende capacitar 15 mil famílias e 
impactar 12 milhões de pessoas no país.  

Somos uma

Coleção de Livros Paradidáticos 
Os Livros Paradidáticos complementam e aprimoram 
os conteúdos trabalhados nos Livros Didáticos. A 
Coleção Paradidática de Educação Financeira é 
composta pelas coleções O Menino do Dinheiro e O 
Menino e o Dinheiro e o livro Ter Dinheiro Não Tem 
Segredo, todos publicados pela Editora DSOP.

www.dsop.com.br facebook.com/DSOPeducacaoFinanceira

Metodologia DSOP
Uma administração financeira eficiente é capaz de 
proporcionar estabilidade nos relacionamentos, melhor 
qualidade de vida e, especialmente, a realização de sonhos. 

A partir de uma abordagem 
comportamental do tema, a 
Metodologia DSOP oferece 
motivação e técnica para 
que as pessoas possam 
reavaliar sua relação com o 
dinheiro e encontrar, por 
méritos próprios, os 
caminhos para sua 
independência financeira.

Fundamentada nesses quatro pilares: Diagnosticar, Sonhar, 
Orçar e Poupar, a Metodologia DSOP desenvolve 
competências fundamentais para que as pessoas aprendam 
a lidar com as questões financeiras com segurança e 
consciência. O objetivo é mudar hábitos e comportamentos 
crônicos em relação ao dinheiro, substituindo-os por uma 
nova atitude, mais saudável e sustentável.

Ao assimilar o conhecimento integrado proposto pela 
Metodologia DSOP, correlacioná-lo e empregá-lo nas 
situações e necessidades impostas pela vida prática, é 
possível conquistar o equilíbrio financeiro, fundamental 
para o bem-estar individual e social.


