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Prezados Diretores de Escola, Coordenadores e Professores! 

As inscrições para a edição de 2022 do Programa Aprender Valor 

estão abertas e contamos com a participação de vocês. Abaixo segue 

a descrição do programa e as orientações necessárias para a adesão. 

As escolas que participaram do programa no ano de 2021 já 

estão inscritas para o ano de 2022, mas caso a escola queira 

editar a adesão, basta acessar o programa neste link.  

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. Financiado com recursos 

do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD) do Ministério da Justiça 

e Segurança Pública, o programa vem sendo implementado desde o 

início de 2020, em caráter experimental (fase piloto), em escolas 

selecionadas de cinco estados (Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais, Pará e Paraná) e o Distrito Federal. A partir de 2021, a iniciativa 

entra em fase de expansão nacional, possibilitando que outras escolas 

e redes municipais e estaduais de educação tenham acesso aos 

recursos do programa. Dessa forma, já em 2021, conhecimentos sobre 

formas de melhorar a gestão do dinheiro podem chegar a estudantes 

de Ensino Fundamental de todo o país. Para conhecer melhor o 

programa, assista o vídeo disponível no link.  

https://aprendervalor.caeddigital.net/#!/login
https://www.youtube.com/watch?v=5jKNY7Xv3NE&t=157s


O Programa 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, destinado aos 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 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, tanto a rede de ensino 

(estadual ou municipal) quanto a escola precisam aderir 

ao programa por meio deste site.  

O(a) 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 

localizado no canto superior direito da tela. O tutorial traz informações 

sobre o passo a passo para a adesão e o cadastro no programa e pode 

ser acessado neste link.  

Por fim, convidamos a todos para assistir on-line à gravação do 

evento ocorrido no dia 10 de novembro de 2021, intitulado Aprender 

Valor | Adesões para 2022 e Destaques na Fase Piloto, disponível para 

visualização no canal do Banco Central do Brasil, por meio deste link. 

https://aprendervalor.caeddigital.net/#!/login
https://aprendervalor.caeddigital.net/resources/arquivos/aprender_valor-tutorial_adesao.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vZvhu-jQdss


Agradecemos o apoio e contamos com a participação de todos. 

Atenciosamente, 

Jucelene Gimenes  

PCNP de Matemática 

 

De acordo 

Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 

 


