
APRESENTAÇÃO DO CURSO 

O curso de Educação Previdenciária para professores tem por  objetivo
disseminar conhecimentos sobre direitos e deveres previdenciários a partir da
inserção do conteúdo "Previdência Social, como tema transversal, nas
disciplinas curriculares que compõem a Educação Básica e suas
modalidades nas escolas públicas da rede estadual, com o apoio técnico do
Instituto Nacional do Seguro Social.

Público Participante

Professores e coordenadores da Educação Básica, da Educação de Jovens e
Adultos e da Educação Profissional vinculados à rede estadual de educação.

Objetivo Geral

Propiciar aos professores conhecimentos sobre direitos e deveres



previdenciários preparando-os para  atuarem  como disseminadores das
informações previdenciárias.

Ao final do curso o participante será capaz de 

• Conscientizar os alunos sobre o papel social, econômico e político da 
Previdência Social;

• Identificar os procedimentos de filiação, inscrição e contribuições na 
Previdência Social;

• Socializar os conhecimentos sobre as condições básicas para o
reconhecimento do direito à Previdência Social; 

• Desenvolver o projeto pedagógico para inserção da Previdência Social
como tema transversal na escola em que atua; 

• Fortalecer o comportamento ético da sociedade em relação à
Previdência Social.

Principais Tópicos

• O histórico e a importância da Previdência Social.

• Os beneficiários e dependentes, o ingresso e cadastro do trabalhador 
na Previdência.

• Os benefícios e os Serviços da Previdência Social.

Carga Horária Prevista

40 horas

Outras informações



Este curso exige empenho do participante, tendo em vista a obrigatoriedade
de realização das atividades avaliativas. Recomenda-se dedicação mínima
diária de 1 hora para sua realização.

Atividades  Objetivos

Leitura das 
aulas

Aprendizagem e reflexão do conteúdo.

Leitura dos 
documentos na 
biblioteca virtual

Auxiliar na retenção / reflexão do conteúdo.

Exercícios 
avaliativos 

Avaliar a aprendizagem.

Participação em 
fórum 

Permitir a troca de experiências entre os 
participantes do curso e o esclarecimento de 
suas dúvidas relacionadas ao conteúdo.

Avaliar a aprendizagem.

Projeto 
pedagógico

Permitir a aplicação dos conhecimentos sobre os
assuntos apresentados como tema transversal 
no currículo escolar.

 

Para ser aprovado, o aluno deve obter o mínimo de 70 pontos, entre a
execução dos exercícios avaliativos, participação no fórum e a entrega do
projeto pedagógico. 
Observação: A entrega do projeto pedagógico é obrigatória para conclusão do
curso.

http://escolavirtual2.inss.gov.br/mod/folder/view.php?id=3325

