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Senhores Diretores e Professores Coordenadores,  

Reforçamos que o prazo de adesão das escolas ao Programa 

Aprender Valor vai até dia 31 de julho, e cabe aos diretores de 

escola (ou representante das unidades escolares) realizar o processo 

seguindo os seguintes passos: 

 1. O(a) representante da escola 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. 

Na área logada, é necessário clicar no card Organização e 

Planejamento e depois em Cadastros. Em seguida, deve-se clicar no 

botão “+” para cadastrar um(a) novo(a) diretor(a). Após o cadastro, é 

preciso clicar no nome da escola localizado no canto superior direito e, 

então, em “Sair”.  

2. O(a) diretor(a) cadastrado(a) deve acessar a plataforma utilizando 

o seu CPF, como usuário e senha, e inserir essas informações na tela 

de login, clicando no botão presente no lado superior direito da tela, 

conforme instruções anteriores.  

Na área logada, é necessário clicar no card Organização e 

Planejamento e depois em Adesão. Em seguida, deve-se clicar no botão 

“+”. Por fim, é preciso confirmar a adesão da escola e salvar o 

procedimento.  

 

Ressaltamos que o programa certamente irá trazer ferramentas para 

apoiar os professores em sala de aula, contribuindo para a Educação 

Financeira de todos os envolvidos.  

Para entender mais detalhadamente como realizar a adesão e cadastro 

dos alunos e professores, assista a live que aconteceu dia 05/07 pelo 

link ou, se preferir, veja abaixo o essa mesma live a partir do assunto 

requerido.  E se você ainda tem dúvidas sobre o programa, assista a 

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


live que aconteceu no dia 01/07, disponível no link, ou entre em 

contato por e-mail com jgimenes@professor.educacao.sp.gov.br 

 

Segue a minutagem do evento Aprender Valor | Passo a passo de 

adesão e cadastros de estudantes e profissionais, que foi ao ar em 

05/07/21. 

  

Informações e orientações gerais 

– https://youtu.be/xiNzrkVmVpk?t=42 

  

O que é a Educação Financeira? Breve 

resumo: https://youtu.be/xiNzrkVmVpk?t=233 

  

O que é a dupla adesão? https://youtu.be/xiNzrkVmVpk?t=321 

  

Um pouquinho mais sobre o Aprender 

Valor: https://youtu.be/xiNzrkVmVpk?t=432 

  

Como fazer a adesão (redes e 

escolas): https://youtu.be/xiNzrkVmVpk?t=1083 

  

Cadastro de profissionais (redes e 

escolas): https://youtu.be/xiNzrkVmVpk?t=2332 

  

Cadastro de estudantes 

(escola): https://youtu.be/xiNzrkVmVpk?t=3244 

 

Cadastro de turmas (escola): https://youtu.be/xiNzrkVmVpk?t=3770 

  

Quantas turmas posso (ou devo) 

cadastrar: https://youtu.be/xiNzrkVmVpk?t=4082 

  

Detalhe do cadastro de turma (amostra – sim ou 

não?): https://youtu.be/xiNzrkVmVpk?t=4228 

  

Suporte a usuários: https://youtu.be/xiNzrkVmVpk?t=4372 

  

Enturmação de estudantes (escola) – parte 

1: https://youtu.be/xiNzrkVmVpk?t=4441 

  

Respostas às dúvidas do chat – parte 

1: https://youtu.be/xiNzrkVmVpk?t=4595 
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Enturmação de estudantes (escola) – parte 

2: https://youtu.be/xiNzrkVmVpk?t=4742 

  

Próximos passos, principais informações e 

encerramento: https://youtu.be/xiNzrkVmVpk?t=4946 

  

Link para o vídeo completo do evento 

- https://www.youtube.com/watch?v=xiNzrkVmVpk 

  

 

Atenciosamente, 

Jucelene Gimenes  

PCNPs de Matemática 

 

De acordo 

Fábio Augusto Negreiros  

Dirigente Regional de Ensino 
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