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Rede nº 871/21  

Data: 24/11/2021 

Assunto:  PROGRAMA APRENDER VALOR – PERÍODO DE AVALIAÇÕES 

 

Senhores Diretores: 

 

O período de avaliações do Programa Aprender Valor já começou. A seguir, 

apresentamos algumas orientações importantes. 

Os prazos para aplicação dos testes digitais e impressos são os 

seguintes: 

 

 Aplicação dos testes: 16/11 a 14/12; 

 Confirmação da aplicação: 16/11 a 22/12; 

 Lançamento das respostas (caso a escola opte por fazer o teste 

impresso): 16/11 a 22/12. 

 

Para o teste digital, escolha os dias de aplicação e envie logins, senhas e as 

orientações aos estudantes. 

Caso a escola opte pela prova impressa, recomendamos que realize a 

impressão dos testes disponíveis para download nos perfis de diretor ou de 

coordenador do programa na escola. 

Nesta avaliação, temos 4 tipos distintos de cadernos de teste de 

Letramento Financeiro para cada etapa escolar, com diferentes itens, que 

foram distribuídos de maneira aleatória para as diferentes escolas. Desse 

modo, cada escola terá um formulário distinto de lançamento de respostas, 

específico para o teste de Letramento Financeiro disponibilizado para os seus 

estudantes. 
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Reforçamos também que já estão abertas as adesões para o Programa 

Aprender Valor que será realizado no próximo ano (2022), e convidamos a 

todos para assistir o evento Aprender Valor | Adesões para 2022 e Destaques 

na Fase Piloto, que aconteceu no dia 10 de novembro de 2021. A gravação está 

disponível neste link:  

https://www.youtube.com/watch?v=vZvhu-

jQdss&ab_channel=BancoCentraldoBrasil  

 

As escolas que participaram do programa no ano de 2021 já estão aderidas 

para o ano de 2022, mas, caso a escola queira editar a adesão, basta acessar 

o programa neste link: https://aprendervalor.caeddigital.net/#!/login  

 

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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