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Transmitido: NIT 
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Data: 20/09/2021 

Assunto: Programa Aprender Valor 
 

 

Prezados Diretores, Coordenadores e professores! 

 

 
Estão liberados desde 31 de agosto os formulários de confirmação de aplicação e 

de lançamento de respostas da avaliação do Programa Aprender Valor. 

É necessário confirmar a aplicação em cada turma, tanto dos testes digitais quanto 

dos impressos, e registrar as ocorrências em “Confirmação de aplicação". 

 

Informações necessárias: 

- Data e hora da aplicação (se for em dias diferentes, informe a última data); 

- Número de estudantes que receberam testes impressos ou logins e 

senhas para realização dos testes digitais; 
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- Se a aplicação ocorreu em casa ou na escola e se foi durante a aula ou como 

tarefa de casa. 

 
 

Em seguida, é necessário registrar as respostas dos estudantes nos testes 

impressos em “Lançamento de respostas”. 

 
Atenção: São 4 tipos distintos de cadernos de testes de Letramento Financeiro 

para cada etapa escolar, com seus respectivos formulários de lançamento de 

respostas. Confira se o código do teste é o mesmo do formulário. 

O prazo para aplicação dos testes digitais e impressos encerra-se em 20 de 

setembro e para confirmar e lançar os registros na plataforma se encerra em 

04 de outubro. 

Saiba mais sobre os registros e o monitoramento das avaliações assistindo ao 

vídeo tutorial no link e assistindo à live “Aprender Valor | Registros das 

avaliações - passo a passo” que aconteceu dia 10 de Setembro e se encontra 

disponível no link. Nessa live você irá ver um passo a passo sobre essa etapa 

de avaliações! 

 

Reforçamos também a importância da participação dos profissionais nas formações, que 

estão disponíveis para os profissionais das escolas que aderiram ao Programa Aprender 

Valor, tanto para a equipe gestora quanto para os professores, assim como para gestores e 

técnicos das secretarias de educação. A carga horária do curso de gestores é de 40h, e a 

de professores, 75h. Aqueles que concluírem as atividades avaliativas no ambiente virtual e 

obtiverem rendimento mínimo de 70% na média dos três módulos (ou percursos) vão receber 

certificado de extensão universitária emitido pela Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF), instituição reconhecida nacionalmente. 

 

 

 

 

https://youtu.be/fcIT99wstuk
https://www.youtube.com/watch?v=RN3JDPgcjS4&ab_channel=BancoCentraldoBrasil
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Acesse a plataforma do Aprender Valor com seu CPF como login e senha (para o primeiro 

acesso, posteriormente você pode trocar a senha) e faça sua inscrição clicando no botão de 

Ambiente de Desenvolvimento Profissional, preferencialmente até 13 de setembro. O 

conteúdo é liberado em até 24h úteis após confirmação no formulário de inscrição. 

 
A participação da sua escola é muito importante, contamos com vocês! 

 

Atenciosamente 

 

 
 

 
 

 

 

Responsável: 

                                                                                                                                   Luiz Henrique Semente 

                                                                                                                                      PCNP de Matemática 

 
De acordo: 

Késia Lilena Stefanini da Mata  
 Responsável pelo NPE 

 

 

 

 

 

https://aprendervalor.caeddigital.net/

