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Prezados(as) diretores (as),  

Está aberto até dia 31 de julho a adesão ao Programa 

Aprender Valor, iniciativa do Banco Central voltada para escolas de 

Anos Iniciais e Finais e tem como objetivo estimular o desenvolvimento 

de competências e habilidades de Educação Financeira e Educação para 

o Consumo em estudantes das escolas públicas brasileiras. 

A partir de 2021, a iniciativa entra em fase de expansão 

nacional, possibilitando que mais escolas e redes municipais e 

estaduais de educação tenham acesso aos recursos do programa. 

Dessa forma, conhecimentos sobre formas de melhorar a gestão do 

dinheiro podem chegar a diretores, professores e estudantes de Ensino 

Fundamental de todo o país. 

Um dos maiores impactos causados pela pandemia de COVID 

2019 foi a gestão dos recursos financeiros das famílias de nossos 

estudantes. Acreditamos que este programa possa apoiar o 

planejamento e organização financeira, começando pelo trabalho nas 

escolas. 

Reforçamos o convite a Diretores de escolas de Anos Iniciais e 

Finais para a realização da adesão de suas escolas ao programa. 

Para maiores informações sobre o programa, convidamos todos 

a rever as lives exibidas, conforme link abaixo:  

• Apresentação do Programa, que aconteceu no dia 1º de julho, por 

meio do link https://www.youtube.com/watch?v=lBrzNgXbvPo 

 • Passo a passo de adesão e cadastros de estudantes e profissionais 

– que aconteceu no dia 05 de julho, por meio do link abaixo. 

https://youtu.be/xiNzrkVmVpk 

  

https://www.youtube.com/watch?v=lBrzNgXbvPo
https://youtu.be/xiNzrkVmVpk


• Para informações iniciais, sugerimos releitura da rede 0106-2021 

pelo link abaixo. 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/06/0106-

2021-live-educao-financeira-aprender-valor.pdf 

 Tutorial para adesão e cadastro no programa. 

https://aprendervalor.caeddigital.net/resources/arquivos/aprender_v

alor-tutorial_adesao.pdf 

 

A participação de todos é muito importante e certamente o programa 

Aprender Valor poderá contribuir para o alcance das habilidades e 

competências de nossos estudantes, podendo também ajudar na 

Educação Financeira de todos os envolvidos.  

 

Atenciosamente, 

Jucelene Gimenes  

PCNPs de Matemática 

 

De acordo 

 

Dirigente Regional de Ensino 

Fábio Augusto Negreiros 
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