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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAçÃO, CIÊNCA E TECNOLOGIA
D|REçÃO REGTONAL DE EDUCAçÃO

Exmo/a. Senhor/a Delegado/a Escolar/ Presidente do Conselho Executivo/Diretor/a do

Estabelecimento de Ensino;

Para efeitos de conhecimento e divulgação, envia-se a V. Exa. o regulamento do Concurso

"Todos Contom", uma iniciativa promovída, anualmente, pelo Conselho Nacional de Supervisores

Financeiros e pelo Ministério da Educação, que tem como objetivo principal a promoção de atitudes e

comportamentos financeiros e a melhoria do nível de conhecimentos financeiros.

Este concurso está inserido no Projeto de Literacia Financeira e Educação para o Consumo e é

dirigido aos estabelecimentos de educação e ensino do pré-escolar e do ensino básico e secundário de

todos o País.

O concurso "Todos Contam" que atribui duas categorias de prémios:

- "Prémio Escola" distingue os melhores projetos de educação financeira, a implementar nos

estabelecimentos de educação e ensino durante o ano letivo de2022/2023;
- "Prémio Professor/a" que distingue um/a docente que se tenha destacado na implementação

de projetos de educação financeira em anos anteriores.

As escolas e os docentes, interessados em participar, deverão preencher a ficha de inscrição,

em anexo, e enviar para o endereço de correio eletrónico: concurso@todoscontam.pt. até ao dia 7 de

outubro de2O22,

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional

ó?La-a,
(Marco Paulo Ramos Gomes)
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Assunto: Concurso Todos Contom - Projeto

de Literacia Financeira e Educação para o

Consumo

Ofício Circular n.s 5.0.0- L27 /2022

Data: L2-09-2022
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