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O QUE É 
 
A Educação Previdenciária é o pilar para o entendimento e desenvolvimento, nos segurados, da 
importância de formação de poupança de longo prazo, tanto para garantia de seu futuro, quanto para 
a manutenção da sua qualidade de vida e de seus familiares.  
 
Por meio dela, os segurados terão plena capacidade de tomada de decisões quanto ao momento e a 
forma da inativação, serão conscientizados sobre a importância da gestão do seu patrimônio e, 
sobretudo, terão a percepção de que o sonho da aposentadoria deve vir seguido por planejamento e 
disciplina. 
 
Sendo assim, o Instituto desenvolveu, um compilado de Ações e Projetos que darão início à construção 
de um contínuo Programa de Educação Financeira e Previdenciária, garantindo elementos para a ampla 
compreensão do direito à previdência social e do seu papel como política pública. 
 
 
  

 

Rua Amador Bueno, 225 
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PRÉ E PÓS APOSENTADORIA 

 

O Programa de preparação para a aposentadoria dos 

servidores municipais, do qual o IPREVSANTOS é parte 

integrante, foi criado por meio do Decreto Municipal nº 

7338/2016 e visa trabalhar questões que envolvem não 

só a preparação dos trabalhadores para a 

aposentadoria, como também contém diversos módulos 

voltados para aqueles que já se encontram 

aposentados. Palestras, homenagens, programas de 

qualificações profissionais e valorização pessoal são 

algumas das áreas abrangidas. 

Os eventos  estão relacionados no site da Prefeitura 

Municipal de Santos, no endereço eletrônico 

https://www.santos.sp.gov.br/?q=portal/amigos-para-

sempre 
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Acontece em 2021 
  

Programa Preparação para a Aposentadoria 

AMIGOS PARA SEMPRE 

Palestra realizada na plataforma Cisco Webx, relacionada a diversos aspectos sobre o planejamento 
da aposentadoria em até dois anos e sobre essa importante transição. O evento foi promovido pela 
seção de acompanhamento organizacional – SEACORG, da Escola Municipal de Administração 
Pública de Santos – EMPAS. 

Palestra em 07/10/2021 

EDUCADORA: CLAUDIA A. PARREIRA SILVA GARCIA - IPREVSANTOS 

__________________________________ 

Educação financeira após a aposentadoria 
Palestra em 28/10/2021 

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Santos – IPREVSANTOS, em 
comemoração ao Dia do Servidor, promoveu uma manhã informativa para os servidores 
aposentados, com a realização de uma palestra sobre o tema “Educação Financeira Após a 
Aposentadoria”. O evento, ministrado por profissionais da área financeira, teve por objetivo auxiliar 
os aposentados com a organização do seu orçamento após a aposentadoria. Na ocasião, também 
ocorreu um tour pela nova sede do Instituto e ainda um café da manhã para tornar o evento ainda 
mais agradável e receptivo para aqueles que, embora aposentados, deixaram registrada sua 
importância pelo trabalho que executaram como servidores públicos. O evento aconteceu na sede 
do IPREVSANTOS , à rua Amador Bueno, 225, Centro, dia 28 de outubro de 2021, às 9h00.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

No intuito de promover o adequado entendimento e a divulgação da cultura 
previdenciária, sua complexidade e importância, o IPREVSANTOS vem 
desenvolvendo programas de educação previdenciária, ministrados por 
empresas especializadas na área e com amplo programa de capacitação. 

 

 

Os cursos atualmente disponíveis, com ampla carga horária, são oferecidos 
em módulos de forma a direcionar o acesso de acordo com a área de 
interesse do servidor, podendo haver a participação em apenas um ou mais 
módulos. 



Em andamento 
PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA (PPA)  

PREFEITURA DE SANTOS 

  

  RESUMO 

 

O Programa de Preparação para Aposentadoria (PPA) 
para os servidores da Prefeitura Municipal de Santos 
busca trabalhar as questões pertinentes aos temas 
aposentadoria e pré e pós-aposentadoria de forma 
multiprofissional, abrangendo saúde física e mental, 
assistência social e outras, em consonância com as 
políticas públicas: Política Nacional do Idoso (PNI), 
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Estatuto 
do Idoso e Lei Municipal n.º 2.775/2011. 

O Programa adota uma metodologia participativa, 
através de identificação da clientela e seu perfil, os 
interesses, suas angústias e perspectivas no 
processo de aposentadoria, bem como viabiliza o 
planejamento da abordagem temática do programa 
através de módulos, onde a participação será de 
acordo com as necessidades individuais. 

 

 

OBJETIVO GERAL 

O PPA busca, através de uma política de 
valorização do servidor, oportunizar 
àqueles que se encontram em um 
momento da vida em que a 
aposentadoria se anuncia como 
possibilidade de uma reflexão sobre o 
processo pós-carreira, propiciando ao 
servidor se preparar para este importante 
momento de transição em sua vida 
pessoal e profissional, visando dele 
usufruir com mais qualidade de vida. 

 

 

 

Objetivos específicos 

 

• Disponibilizar para servidores em fase de aposentadoria um espaço para que situações, emoções 

e sentimentos sejam expressos 

• Minimizar angústias que podem ser consequência da chegada da aposentadoria 

• Oportunizar informações e orientações sobre o processo de aposentadoria 

• Despertar o interesse no desenvolvimento de novas habilidades e atividades, bem como o 

resgate de potencialidades 

• Proporcionar oportunidade de efetuar um planejamento de vida tendo em vista a aposentadoria, 

contemplando entre outros, aspectos sociais, econômicos, de saúde e afetivos 

• Estimular o compartilhamento do conhecimento (gestão do conhecimento) em que as gerações 

mais novas e as mais experientes de servidores possam estabelecer um processo de coeducação 

sobre a própria organização, o que permitirá que o conhecimento construído pelos futuros 

aposentados permaneça na instituição. 

 

Metodologia 

O Programa adota uma metodologia participativa, através de identificação da clientela e seu 

perfil, os interesses, suas angústias e perspectivas no processo de aposentadoria, viabilizando 

também o planejamento da abordagem temática através da demanda recebida. 

 



As ações e atividades serão desenvolvidas através de: 

a) Mapeamento dos servidores em período de pré-aposentadoria que serão convidados a participar 

do programa 

b) Articulação entre a Prefeitura Municipal de Santos, IPREVSANTOS, CAPEP Saúde, além de outros 

equipamentos públicos envolvidos com projetos sociais e de responsabilidade social que firmarem 

parceria com o Programa 

c) Módulos temáticos que consistem em encontros mensais, sob a forma de palestras, oficinas, etc. 

com objetivo de proporcionar conhecimento, reflexão, planejamento e ações 

d) Acompanhamento individual das demandas observadas, a fim de realizar encaminhamentos aos 

serviços públicos locais e programas sociais (públicos ou privados) de sua comunidade; 

 

O programa temático abordará, prioritariamente, os seguintes temas relacionados ao processo de 

aposentadoria: 

I. Dimensões socioculturais: Tempo livre, cultura, lazer, saúde e qualidade de vida 

II. Afastamento do trabalho como foi vivido até a chegada da aposentadoria, 

reconhecimento social e reconstrução das identidades profissional e pessoal 

III. Mudanças no convívio familiar e relações afetivas (com a estimulação do envolvimento 

dos familiares) 

IV. Projetos de vida pós-carreira, no âmbito pessoal e enquanto possíveis geradores de 

renda 

V. Aspectos legais e financeiros da aposentadoria 

VI. Gestão do conhecimento 

 

 

 


