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Conecte-se com a GMW
        
 www.globalmoneyweek.org
Visite o site da GMW para obter mais informações sobre 
as atividades, recursos, países participantes, meios de 
comunicação e edições anteriores da GMW.

   @GlobalMoneyWeek | #GlobalMoneyWeek2020
Siga-nos nas redes sociais @GlobalMoneyWeek. Use a 
hashtag oficial  #GlobalMoneyWeek2020

Fale conosco 
The OECD International Network on Financial Education 
(OECD/INFE)
A OCDE e sua Rede Internacional de Educação Financeira 
(INFE)
 
  2 rue André Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France
  www.oecd.org/financial/education  
  GMW_Secretariat@oecd.org
  +33 (0)1 45 24 85 55
         

ANÚNCIO!
Global Money Week (GMW), a principal campanha de 
educação financeira para jovens, desenvolvida pela Child & 
Youth Finance International (CYFI), foi entregue a International 
Network on Financial Education da OCDE (OCDE/INFE). 
Portanto, a 9ª Edição da Semana Global do Dinheiro será 
organizada pela OCDE / INFE.



https://www.oecd.org/financial/education/


Junte-se À Global Money Week
A Semana Global do Dinheiro (GMW) é uma campanha anual de 
conscientização financeira criada para inspirar crianças e jovens 
a aprender sobre questões financeiras, meios de subsistência 
e empreendedorismo. Iniciado pelo CYFI em 2012, agora é 
organizado pela International Network on Financial Education (Rede 
Internacional de Educação Financeira) da OCDE (OCDE / INFE).

Está planejando sua GMW?
É fácil fazer parte, e é gratuito!  Saiba mais na seção “About” 
(Sobre) no site  www.globalmoneyweek.org

       Recursos
Confira os recursos que podem orientá-lo para ajudar a 
planejar suas atividades da GMW. Os recursos da GMW 
incluem:

• Kit de ferramentas da GMW e Pacote de impressão da 
GMW • Prospecto da GMW • Diretrizes de estilo e identidade 
da marca da GMW • Logotipos da GMW • Slides da GMW 

Todos esses recursos estão disponíveis on-line na seção 
“Resources” (Recursos) em   www.globalmoneyweek.org
 
          
          Sobre a OCDE / INFE
A OCDE e sua Rede Internacional de Educação Financeira (INFE) 
apóiam os formuladores de políticas e autoridades públicas 
para projetar e implementar estratégias nacionais de educação 
financeira, programas individuais de educação financeira, além 
de propor métodos inovadores para melhorar a alfabetização 
financeira entre as populações dos países parceiros. 

Leia mais aquí: www.oecd.org/financial/education

● visitas a bancos, órgãos do governo, bancos centrais, 
bolsas de valores, câmbios, museus monetários, 
empresas locais e empresas corporativas globais;

●  oficinas e sessões financeiras; feiras de educação 
financeira, eventos de mercado aberto, encontros 
sobre alfabetização financeira;

●  jogos de educação financeira e competições de 
poupança, jogos de futebol financeiro;

●  concursos de desenho, fotografia, redação e vídeo 
sobre “Learn.Save.Earn.”

Saiba mais e conheça exemplos de estudos de caso na seção 
“Activities” em  www.globalmoneyweek.org

MARQUE NA AGENDA! 
23 a 29 de março de 2020
#GlobalMoneyWeek2020

“Learn.Save.Earn.” (Aprenda.Economize.Ganhe.) é o slogan oficial 
da Global Money Week (GMW – Semana Global do Dinheiro). 
Inicialmente usado como o tema da GMW2017 e transformado 
no slogan da Campanha, acreditamos que ele transmite as 
mensagens-chave da Campanha GMW e reforça o objetivo da 
Semana, capacitando crianças e jovens a não apenas aprender 
a administrar seu dinheiro com sabedoria, mas também ajudá-
los a transmitir seus conhecimentos para seus familiares e para 
comunidades inteiras. Além disso, o slogan “Learn.Save.Earn.” 
ajuda a todos a criar diversos eventos e atividades em torno 
desses temas que ajudam crianças e jovens a:

● Aprender a gerenciar o dinheiro com sabedoria
● Economizar para o futuro
● Ganhar para si e para seus familiares

O que acontece durante a GMW?  
Durante a GMW, organizações nacionais, como órgãos 
governamentais, ministérios, instituições financeiras, bancos 
centrais, organizações sem fins lucrativos e jovens, empresas 
locais, universidades, escolas e outras entidades trabalham 
em conjunto para organizar diferentes tipos de atividades para 
crianças e jovens a fim de despertar o interesse sobre o tema 
“Learn.Save.Earn.” por meio de:

http://www.oecd.org/financial/education/

