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Olá, 

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) está oferecendo capacitação e 

material para a realização de oficinas de educação financeira nos Centros de 

Referência da Assistência Social (CRAS), no âmbito do Serviço de Proteção e 

Atendimento e Integral à Família (PAIF). 

Essas oficinas têm como base a metodologia Futuro na Mão: dando um jeito 
na vida financeira, que contribui para a melhoria da gestão do orçamento de famílias 

beneficiárias de programas sociais, por meio da reorganização de hábitos financeiros 

e de estratégias de planejamento. O intuito é auxiliá-las a alcançar seus objetivos 

individuais e familiares. 

A oficina do Futuro na Mão está estruturada em três eixos: criação de reservas, 

planejamento financeiro e controle de dívidas. A oficina é composta por três encontros 

e em cada um deles é trabalhada uma tecnologia social com as famílias: “Cofrinhos 

da família”, “Agenda da família” e “Carteira da família”.  

O Sistema de Educação Financeira do Futuro na Mão - EducFin - é a 

ferramenta desenvolvida para solicitar e acompanhar os pedidos de material para a 

realização das oficinas, os kits a serem disponibilizados aos participantes, e também 

para registrar as oficinas ofertadas.  

O EducFin foi desenvolvido para dois perfis de usuários com finalidades 

específicas: 

• Gestor(a) Municipal da Assistência Social:  

O(a) Secretário(a) de Assistência Social terá acesso ao EducFin e poderá habilitar 

ou desabilitar os CRAS de seu município que passaram pela capacitação da 

metodologia oferecida pelo MDS, especificando quais ofertarão as oficinas do Futuro 

na Mão, atribuindo ao Coordenador(a) do CRAS a possibilidade de solicitar os kits de 

educação financeira. Além disso, poderá acompanhar as solicitações de kits e as 

oficinas realizadas em cada um destes CRAS.  

• Coordenador(a) de CRAS: 

O(a) Coordenador(a) do CRAS terá acesso ao EducFin e poderá solicitar os kits 

de educação financeira, podendo também acompanhar o envio do pedido, que será 
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feito pelo MDS. Além disso, deverá registrar as oficinas realizadas. Estes dados 

ficarão disponíveis no Sistema para consultas futuras e como forma de prestação de 

contas do uso dos kits solicitados. 

 

ATENÇÃO: 
Os técnicos de nível superior do CRAS que foram capacitados para realizar as 

oficinas de educação financeira do Futuro na Mão não possuem perfil de acesso ao 

EducFin.  

 

A Figura abaixo mostra o fluxo das ações e o perfil dos usuários que poderão 

realizar cada uma das atividades, desde a habilitação dos CRAS e solicitação de kits, 

até a execução de oficinas e prestação de contas.  

Figura 1: Fluxo das ações para solicitação de kits de participantes e prestação de contas 

 

Nas próximas seções, gestores(as) municipais e Coordenadores(as) de CRAS 

encontrarão o passo-a-passo de como acessar ao Sistema EducFin, realizar e 

acompanhar as solicitações de kits e registrar as oficinas. 
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Bom trabalho!  
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1. Perfil Gestor(a) Municipal da Assistência Social 
 

1a. Acesso ao Sistema EducFin 
 

O Sistema de Educação Financeira do Futuro na Mão – EducFin - está 

disponível no portal de aplicações da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação 

(SAGI/MDS), por meio do link:  

 https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/educfinadm/ 

Para ter acesso ao EducFin como Gestor(a) Municipal da Assistência Social, o 

usuário deverá estar cadastrado no CadSuas como “secretário(a)”.  

Para acessar o sistema, é preciso selecionar a opção “Usar usuário e senha do 

SAA”. Em seguida, é necessário inserir o CPF e a senha (estas informações são as 

mesmas cadastradas no CadSuas) e, em seguida, clicar em “Iniciar Sessão”. 

 

Caso apareça a mensagem abaixo, o município não está habilitado no EducFin, 

pois não está participando desta primeira fase de implementação das oficinas da 

iniciativa Futuro na Mão.  

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/educfinadm/


   

 
Tutorial EducFin – versão 1 – 28 de novembro de 2018. 
 

 

Se a mensagem do sistema for um erro, pois técnicos do município já 

participaram da capacitação de facilitadores de educação financeira oferecida pelo 

MDS, ou caso o município ainda não tenha sido convidado a participar das 

capacitações, mas tenha interesse em ofertar as oficinas, entre em contato com o 

ministério, pelo email: educacaofinanceira@mds.gov.br. 

 

1b. Tela Inicial 
 

Após o login, o EducFin apresentará sua tela inicial. Nela, o(a) gestor(a) municipal 

encontrará uma mensagem e, na parte superior, no menu principal, as seguintes 

funções: 

• Página Inicial: sempre que quiser retornar para a página inicial, clique nesta 

função ou no ícone da “casinha”; 

•  Selecionar CRAS: permite selecionar os CRAS que ofertarão as oficinas do 

Futuro na Mão, ou seja, habilitar e desabilitar os CRAS já capacitados pelo 

MDS e que poderão solicitar os kits de participantes; 

•  Acompanhamento: permite o acompanhamento dos pedidos de solicitação 

de kits e as oficinas realizadas pelos CRAS do município. 

 

mailto:educacaofinanceira@mds.gov.br
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1c. Selecionar os CRAS que poderão realizar as oficinas 
 

A função “Selecionar CRAS” apresenta a lista de CRAS do município que foram 

capacitados e habilitados pelo MDS. Ela permite ao gestor(a) municipal habilitar ou 

desabilitar os CRAS que poderão solicitar os kits de participantes e ofertar as oficinas 

do Futuro na Mão. 

No primeiro acesso do(a) gestor(a) municipal da Assistência Social, o EducFin 

apresentará uma tela com o “Termo de Compromisso”.  
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Após ler e concordar com o termo, é preciso clicar no botão “Aceito” e, em 

seguida, “Confirma”. Após esta etapa, o sistema direcionará para a tela “Selecionar 

CRAS Participantes”. 

Para habilitar um CRAS a solicitar os materiais de educação financeira, clique 

na “caixa de seleção” que fica disponibilizada à esquerda, ao lado do nome do CRAS. 

Para desabilitar o CRAS, clique na “caixa de seleção” e retire a marcação.  

 

 

 

1d. Acompanhar os pedidos de kits 
 

Na função “Acompanhamento”, o(a) gestor(a) municipal poderá visualizar o 

total de pedidos já solicitados pelos CRAS habilitados do seu município. Para isso, 

clique em “Acompanhamento” e, em seguida, “Total de Pedidos/CRAS”, conforme tela 

abaixo: 
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Na tela “Total de kits/ município”, é possível verificar o total de kits de 

participantes solicitados pelos CRAS do seu município, o número de kits utilizados até 

o momento e o número de kits enviados pelo MDS. 

 

Ainda na função “Acompanhamento”, estão disponíveis os pedidos realizados 

por cada um dos CRAS habilitados. Para acessá-los, clique em “Acompanhamento” 

e, em seguida, “Acompanhamento de pedidos/CRAS”, conforme tela abaixo: 
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A tela “CRAS Selecionados” listará todos os CRAS do município que já 

solicitaram kits, com as seguintes informações:  

• UF: Unidade Federativa/Estado; 
• Município: nome do município; 
• CRAS: nome do CRAS;  
• Pedido realizado: quantidade de kits solicitados pelo CRAS; 
• Envio autorizado: indica se o pedido já foi analisado pelo MDS e se o envio 

foi autorizado (sim/não); 
• Pedido enviado: indica a quantidade de kits enviados pelo MDS ao CRAS; e 
• Kits usados: indica a quantidade de kits já utilizados pelo CRAS. 

 

 



   

 
Tutorial EducFin – versão 1 – 28 de novembro de 2018. 
 

1e. Acompanhar as oficinas realizadas 
 

No sistema, ainda é possível acompanhar as oficinas realizadas por cada um 

dos CRAS habilitados do seu município. Para isso, clique em “Acompanhamento” e, 

em seguida, “Oficinas/CRAS”, conforme tela abaixo: 

 

A tela seguinte mostrará todas as oficinas de educação financeira do Futuro na 

Mão já realizadas no município e registradas no EducFin pelos(as) Coordenadores(as) 

dos CRAS, com as seguintes informações:  

• ID: número sequencial (atribuído automaticamente pelo sistema à oficina 
cadastrada); 

• Nome do CRAS: nome do CRAS que realizou a oficina;  
• Nome da oficina: nome da oficina atribuído pelo CRAS; 
• Quantidade de participantes: número de pessoas que participaram da 

referida oficina; e 
• Visualizar oficina: link para visualizar a lista de participantes da oficina.  
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Para visualizar a lista de participantes, o(a) gestor(a) municipal deverá clicar, 

na linha da oficina que deseja obter informações, no ícone do “olho” . Em seguida, 

aparecerá, conforme tela abaixo, a lista de participantes da referida oficina, com as 

informações de Número de Identificação Social (NIS), CPF, nome e a informação de 

presença do(a) participante em cada um dos três encontros: 

 

ATENÇÃO 
Em todas as telas, é possível copiar as informações, salvá-las em arquivo nos 

formatos CSV ou PDF e ainda imprimi-las, por meio dos ícones disponíveis: 
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Caso o(a) gestor(a) municipal permaneça com dúvidas sobre a utilização do 

EducFin ou sobre as oficinas de educação financeira do Futuro na Mão, poderá entrar 

em contato com a Central de Atendimento do MDS, pelo telefone 0800-707-2003. 

 

2. Perfil Coordenador(a) de CRAS 
 

2a. Acesso ao Sistema EducFin 
 

O Sistema de Educação Financeira do Futuro na Mão – EducFin - está 

disponível no portal de aplicações da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação 

(SAGI/MDS) através do link:  

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/educfinadm/ 

Para ter acesso ao EducFin como Coordenador(a) de CRAS, o usuário deverá 

estar cadastrado no CadSuas como “Coordenador”.  

Para acessar o sistema, é preciso selecionar a opção “Usar usuário e senha do 

SAA”. Em seguida, é necessário inserir o CPF e a senha (estas informações são as 

mesmas cadastradas no CadSuas) e clicar em “Iniciar Sessão”. 

 

Caso apareça a mensagem abaixo, o CRAS não está habilitado a solicitar os 

materiais de educação financeira do Futuro na Mão.  

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/educfinadm/
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Se a mensagem do sistema for um erro, pois técnicos do CRAS já participaram 

da capacitação de facilitadores de educação financeira oferecida pelo MDS, ou caso 

o seu município ainda não tenha sido convidado a participar das capacitações, mas 

tenha interesse em ofertar as oficinas, entre em contato com o ministério pelo e-mail: 

educacaofinanceira@mds.gov.br. 

 

2b. Tela Inicial 
 

Após o login, o EducFin apresentará sua tela inicial. Nela o(a) coordenador(a) do 

CRAS encontrará uma mensagem e, na parte superior, no menu principal, as 

seguintes funções: 

• Página Inicial: sempre que quiser retornar para a página inicial, clique nesta 

função; 

•  Novo Pedido de kits: permite realizar pedidos de kits para serem 

disponibilizados aos participantes; 

•  Oficinas: espaço para registrar as oficinas realizadas; e 

• Acompanhamento: permite acompanhar tanto as solicitações de kits quanto 

visualizar as oficinas realizadas. 

mailto:educacaofinanceira@mds.gov.br
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2c. Solicitar os kits de participantes 
 

Ao clicar no menu “Novos Pedidos de Kits”, o(a) Coordenador(a) do CRAS terá 

acesso à tela para dar início à solicitação de kits de participantes. 

Nesta tela, estarão registradas as informações referentes aos: 

• Dados do CRAS: nome do município, nome do CRAS, nome do(a) 

coordenador(a), CPF do(a) coordenador(a); 

• Dados para envio: endereço do CRAS; e 
• Pedido: espaço no qual o CRAS indica o número de kits de participantes que 

deseja solicitar. Neste caso, poderão ser solicitados 40, 80, 120 ou 160 kits por 

pedido, de acordo com o planejamento prévio das oficinas. 
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ATENÇÃO 
Verifique se o endereço do CRAS está correto. Caso haja alguma informação a ser 

corrigida, será necessário acessar o Sistema do CadSuas e fazer as alterações 

necessárias. 

O planejamento prévio das oficinas é fundamental para a solicitação de kits. 

Verifique quantas oficinas serão ofertadas, o número de usuários e usuárias que se 

pretende atingir e a data prevista para a realização. 

Considere o tempo de análise do pedido, a ser realizada pelo MDS, e o de entrega 

dos Correios. Estes processos podem levar de 45 a 60 dias entre a solicitação dos 

kits e a entrega, dependendo da região do Brasil. 

Além disso, após a realização de uma solicitação, outro pedido do mesmo CRAS só 

será atendido pelo MDS quando, pelo menos, a metade dos kits do pedido anterior 

tiver sido utilizada nas oficinas. 

 

Após verificar as informações constantes no pedido de kits, e escolher o número 

de kits desejados, clique em “Gravar”.  
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Em seguida, aparecerá a mensagem “Pedido de kits realizado com sucesso” e 

você será redirecionado para a tela inicial. 

 

2d. Registrar as oficinas realizadas 
 

Na função “Oficinas”, o(a) coordenador(a) do CRAS deverá registrar as oficinas de 

educação financeira do Futuro na Mão realizadas. 

Ao marcar a opção “Cadastrar Oficina” aparecerá a tela abaixo com os seguintes 

campos para serem preenchidos: 

• Referência: número de identificação do equipamento (preenchido 

automaticamente pelo Sistema); 

• CRAS: nome do CRAS (preenchido automaticamente pelo Sistema); 

• Nome da oficina: nome da oficina utilizado pelo CRAS para identificar 

determinado grupo de participantes. Pode ser um número e/ou nome definido 

pela equipe do CRAS; 

• Quantidade de participantes: número de usuários e usuárias que 

participaram da oficina; 

• Quantidade de kits utilizados: número de kits disponibilizados aos 

participantes; 

• Datas dos encontros: datas nas quais os encontros da oficina foram 

realizados; 

• Oficina concluída: campo deve indicar se a oficina já foi finalizada, tendo sido 

realizados os três encontros (sim/não). 
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Após o preenchimento dos campos, clique em “Cadastrar”. Em seguida, o sistema 

apresentará a lista de oficinas já cadastradas.  

 

Caso queira editar a oficina, clique no seu respectivo ícone do “lápis” . Corrija 

os campos desejados e clique em “Atualizar”.  

Para excluir uma oficina cadastrada, clique no seu respectivo ícone do “lápis”  

e, em seguida, na opção “Excluir” (que fica ao lado da opção “Atualizar”). 
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Caso deseje cadastrar uma nova oficina, clique em “Cadastrar Oficina” e refaça os 

procedimentos.  

Após o cadastramento da oficina, é necessário registrar as informações de 

participantes. Para isso, verifique o nome da oficina que deseja inserir os dados e 

clique no ícone da “pessoa” .  

 

Desta forma, uma nova tela ficará disponível para a inserção das informações. 

Clique em “Incluir novo participantes” e os campos de nome, Número de Identificação 

Social (NIS) e CPF ficarão disponíveis para edição. Além disso, deverão ser indicados 

os encontros que o(a) participante frequentou na oficina. Em seguida, clique em 

“Cadastrar”.  
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Para incluir outro(a) participante, clique novamente em “Incluir novos participantes” 

e refaça os procedimentos. 

 

É possível também alterar ou excluir os dados de participantes já cadastrados. 

Caso queira corrigir os dados de um participante, clique no ícone do “lápis” . 

Corrija os campos desejados e clique em “Atualizar”.  
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Para excluir um cadastro, clique no seu respectivo ícone do “lápis”  e, em 

seguida, na opção “Excluir” (que fica ao lado da opção “Atualizar”). 

 

ATENÇÃO 
 

Apenas o nome é um campo obrigatório. O objetivo é poder ofertar as oficinas de 

educação financeira do Futuro na Mão a todos usuários e usuárias que a equipe do 

CRAS entenda que devam participar da atividade. No entanto, recomenda-se a 

inserção das demais informações de documentação sempre que possível, como 

forma de qualificar a prestação de contas da utilização dos kits. 

 

2e. Acompanhar os pedidos dos kits 
 

Na função “Acompanhamento”, o(a) Coordenador(a) do CRAS pode acompanhar 

os seus pedidos de kits. Para isso, clique em “Acompanhamento” e, em seguida, 

“Acompanhamento de pedidos/CRAS”, conforme tela abaixo: 

 

A tela seguinte, “Acompanhamento de Pedidos” listará os pedidos realizados pelo 

CRAS, com as seguintes informações:  

• UF: Unidade Federativa/Estado; 

• Município: nome do município; 
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• Kits solicitados: quantidade de kits solicitados pelo CRAS; 

• Kits enviados: indica a quantidade de kits enviados pelo MDS ao CRAS;  

• Kits usados: indica a quantidade de kits já utilizados pelo CRAS; e  

• Envio autorizado: indica se o pedido já foi analisado pelo MDS e se o envio 

foi autorizado (sim/não). 

 

 

 

 

2f. Acompanhar as oficinas realizadas 
 

No EducFin, é possível acompanhar as oficinas realizadas no seu CRAS. Para 

isso, clique em “Acompanhamento” e, em seguida, “Oficinas/CRAS”, conforme tela 

abaixo: 
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A tela seguinte mostrará todas as oficinas de educação financeira do Futuro na 

Mão já registradas pelo CRAS no EducFin, com as seguintes informações:  

• ID: número sequencial (atribuído automaticamente pelo sistema à oficina 

cadastrada); 

• Nome do CRAS: nome do CRAS;  

• Nome da oficina: nome da oficina atribuído pelo CRAS; 

• Quantidade de participantes: número de pessoas que participaram da 

referida oficina; 

• Visualizar oficina: link para visualizar a lista de participantes da oficina.  
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Para visualizar a lista de participantes, o(a) coordenador(a) do CRAS deverá clicar, 

na linha da oficina que deseja obter informações, no ícone do “olho” . Em seguida, 

aparecerá, conforme tela abaixo, a lista de participantes da referida oficina, com as 

informações de Número de Identificação Social (NIS), CPF, nome e a informação de 

presença do(a) participante em cada um dos três encontros: 

 

 

ATENÇÃO 
Em todas as telas, é possível copiar as informações, salvá-las em arquivo nos 

formatos CSV ou PDF e ainda imprimi-las, por meio dos ícones disponíveis: 

 
 

Caso o(a) coordenador(a) do CRAS permaneça com dúvidas sobre a utilização do 

EducFin ou sobre as oficinas de educação financeira do Futuro na Mão, poderá entrar 

em contato com a Central de Atendimento do MDS, pelo telefone 0800-707-2003. 
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