Rede nº 463/21
Data: 26/07/2021
Assunto: ADESÃO AO PROGRAMA APRENDER VALOR

Senhores Diretores:

Reforço a importância do tema Educação Financeira nas escolas, pois 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.
Nesse sentido, o Programa Aprender Valor 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, a escola precisa aderir ao programa por meio do site:
https://aprendervalor.caeddigital.net/#!/programa
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O 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 abaixo mostrará o passo a passo para fazer a adesão e o
cadastro no programa.
https://aprendervalor.caeddigital.net/resources/arquivos/aprender_valortutorial_adesao.pdf
Por fim, o vídeo no canal do Banco Central no Youtube, disponível no link abaixo,
mostrará o passo a passo para adesão no site.
https://www.youtube.com/watch?v=xiNzrkVmVpk
A participação da sua escola é muito importante.
Em caso de dúvidas, permanecemos à disposição para esclarecimentos por meio do email: dent2npe@educacao.sp.gov.br

Atenciosamente,
Prof.ª Rosana Guerriero Andrade
Dirigente Regional de Ensino
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