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Assunto: Programa Aprender Valor  - Projetos Escolares 
 

 

 

Prezados Professores e Professores Coordenadores 

 

Estamos iniciando uma grande fase do Programa Aprender Valor: os Projetos Escolares. 

Os Projetos Escolares oferecidos pelo Aprender Valor têm como objetivo o ensino 

transversal e integrado da Educação Financeira. Isto é, a proposta é que esse tema seja 

trabalhado junto aos objetos de conhecimento dos diferentes componentes curriculares. 

 

Os materiais oferecidos nos projetos foram construídos a partir de uma matriz de 

competências de Educação Financeira previstas para cada ano do Ensino Fundamental, 

tendo como referência a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  



 
Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP 

Telefone: (19) 3491-9200 
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br 

 
 

 

As habilidades de Educação Financeira estão distribuídas em três  pilares: 

 I) Planejamento e uso dos recursos (PLA); 

 II) Poupança ativa (POU); e  

III) Uso do crédito (CRE). 

 

 Os projetos gerais perpassam esses três pilares e atuam como uma introdução à Educação 

Financeira, com carga horária de 8 horas em sala de aula. Os projetos específicos, por sua 

vez, podem abordar apenas um dos três pilares da matriz, de maneira mais aprofundada, 

com carga horária entre 8 e 12 horas em sala de aula. Todos os projetos estão organizados 

de acordo com a etapa e com o componente curricular aos quais se referem. 

 

Convidamos todos para assistir o evento “Aprender Valor - Lançamento dos projetos 

escolares”, no qual vamos falar sobre como levar a Educação Financeira aos estudantes. 

 

Atenciosamente, 

 

 
 

 

 

Responsável: 

                                                                                                                                   Luiz Henrique Semente 

                                                                                                                                      PCNP de Matemática 

 
De acordo: 

Késia Lilena Stefanini da Mata 

Responsável pelo NPE 

 

 

 

 

 


