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PROGRAMA

APRENDER

VALOR–EDUCAÇÃO

FINANCEIRA

PRORROGAÇÃO DA ADESÃO

Senhores Diretores:
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.
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.
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, caso julguem pertinente.
Para buscarem maiores informações sobre o programa, convidamos a todas a:
• Assistirem a Live que aconteceu no dia 1o de julho, através do link:
https://www.youtube.com/watch?v=lBrzNgXbvPo
• Participarem do evento Aprender Valor | Passo a passo de adesão e cadastros de
estudantes e profissionais – a ser realizado no dia 05 de julho, às 15:00 (horário de Brasília),
no canal do Banco Central no Youtube, disponível através do link:
https://youtu.be/xiNzrkVmVpk
A participação de todos é muito importante e temos certeza que o programa Aprender Valor
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poderá contribuir para o alcance das habilidades e competências de nossos estudantes,
podendo também ajudar na Educação Financeira de todos os envolvidos.
Em caso de dúvidas ou encaminhamento de informações, favor contactar o PCNP
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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