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Rede nº 697/21  

Data: 27/09/2021 

 

Assunto:  PROGRAMA APRENDER VALOR – PROJETOS ESCOLARES 

 

 

Senhores diretores, 

 

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). 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  
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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. 

Esse evento está disponível no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=k19jzzP9RvQ , do canal do Banco Central 

do Brasil, no YouTube. 

 

Agradeço o apoio e contamos com a participação de todos. 

 

Em caso de dúvidas ou encaminhamento de informações, favor contactar o 

PCNP Willians, 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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