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Assunto: PROGRAMA APRENDER VALOR – EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Senhores Diretores:
A pandemia de COVID-19 está trazendo consequências econômicas e financeiras para
os diferentes setores da sociedade, inclusive para a vida financeira de muitas famílias.
Diversos trabalhadores informais estão sem poder trabalhar, alguns trabalhadores formais
tiveram a renda reduzida e outros perderam o emprego ou estão convivendo com
insegurança no trabalho.
Com todo esse cenário, introduzir temas como dinheiro, consumo, poupança e
planejamento no contexto escolar é importante, causando um impacto positivo de
lidar bem com os recursos financeiros e materiais, na vida individual e coletiva, no
presente e no futuro.
Nesse sentido, a Educação Financeira, como proposta pela Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), é uma importante ferramenta para a inserção crítica e consciente
no mundo atual e para o desenvolvimento da cidadania.
O Aprender Valor é uma iniciativa do Banco Central do Brasil que tem como objetivo
estimular o desenvolvimento de competências e habilidades de Educação Financeira
e Educação para o Consumo em estudantes das escolas públicas brasileiras.
Financiado com recursos do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD) do Ministério
da Justiça e Segurança Pública, o programa vem sendo implementado desde o início
de 2020, em caráter experimental (fase piloto), em escolas selecionadas de cinco
estados (Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará e Paraná) mais o Distrito
Federal.
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A partir de 2021, a iniciativa entra em fase de expansão nacional, possibilitando que
outras escolas e redes municipais e estaduais de educação tenham acesso aos
recursos do programa.
Dessa forma, já em 2021 conhecimentos sobre formas de melhorar a gestão do dinheiro
podem chegar a estudantes de Ensino Fundamental de todo o país.
Para lançar o Programa nas escolas estaduais de São Paulo, no dia 1º de julho às
08:30 realizaremos uma live através do Centro de Mídias (CMSP) nos canais Diretores
e Formação de Professores.
Uma apresentação breve da proposta do Programa pode ser vista através do vídeo do
YouTube do link: https://www.youtube.com/watch?v=5jKNY7Xv3NE
Detalhamento de fases:
O Programa disponibilizará, via plataforma on-line, recursos educacionais voltados para o
desenvolvimento profissional dos gestores escolares e professores, assim como um
conjunto de projetos escolares para uso em sala de aula, para os nove anos do ensino
fundamental.
Os projetos escolares são compostos por sequências didáticas que trazem a Educação
Financeira aplicada de forma transversal e integrada a componentes curriculares
obrigatórios, conforme orienta a BNCC.
O Programa será desenvolvido numa plataforma online que oferecerá:
• Formação para equipe gestora da escola;
• Formação para professores;
• Propostas de ações para a implementação do Programa durante o ano letivo;
• Recursos educacionais, como sequências didáticas, rotinas e planos de aula;
• Avaliações de aprendizagem dos alunos.
Para participar do Aprender Valor, tanto a rede de ensino (estadual ou municipal) quanto a
escola precisam aderir ao programa por meio do site:
https://aprendervalor.caeddigital.net/#!/login
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O(a) representante da escola (diretor ou coordenador do programa na escola com as
mesmas permissões do diretor) deve acessar a plataforma utilizando o código Inep, como
usuário e senha, e inserir essas informações na tela de login, clicando no botão que fica do
lado superior direito da tela.
O tutorial disponível no link:
https://aprendervalor.caeddigital.net/resources/arquivos/aprender_valortutorial_adesao.pdf , mostrará o passo a passo para fazer a adesão e cadastro no programa.
A participação da sua escola é muito importante, contamos com sua presença!
Em caso de dúvidas ou encaminhamento de informações, favor contactar o PCNP
Willians responsável pelos Programas MEC na Diretoria de Ensino, por meio do
endereço eletrônico: williansoliveira@prof.educacao.sp.gov.br ou pelo telefone: 2209-9858

Atenciosamente,

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade
Dirigente Regional de Ensino
Diretoria de Ensino - Região Norte 2
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