GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE CAPIVARI

COMUNICADO
Solicitado por: NPE
Autorizado: Dirigente Regional de Ensino
Transmitido: NIT
Comunicado: 542/2022
Data: 23/09/2022
Assunto: Aprender Valor – Reunião de trabalho com as escolas do grupo de
tratamento
Prezada Equipe,

Confira as principais orientações passadas pela Equipe Aprender Valor às
escolas do grupo de tratamento da Avaliação de Impacto sobre o acesso aos
Projetos Escolares. A notícia sobre a reunião de trabalho realizada em 31 de agosto
está

disponível

em

https://aprendervalor.bcb.gov.br/site/aprendervalor/NoticiaAprenderValor/24/noticia
Em caso de dúvidas, assista os vídeos tutoriais. Como acessar os projetos
escolares?
✓ Gestor da escola:

Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP
Telefone: (19) 3491-9200
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br

1. Cadastrar professor: https://youtu.be/kkFt6WNQKO8
2. Cadastrar turma: https://youtu.be/FV4l4l3Lggs?t=1899
3. Alocar o professor na turma: https://youtu.be/9tYu6aPsWXI
✓ Professor:
1.Selecionar projeto e baixar anexos:

https://youtu.be/_oxO8AxwYHo

2. Registrar aulas: https://youtu.be/Paxe8x9k7ns?t=285
3. Avaliar projeto: https://youtu.be/Paxe8x9k7ns?t=320

Atenção: o prazo para a aplicação dos projetos escolares em turmas avaliadas
de 3º, 5º, 7º e 9º anos vai até 21 de outubro.
Para quem não participou do Programa Aprender Valor esse ano e ainda quer
participar, as adesões estão abertas e o prazo é até 3 de outubro, em que, a partir
dessa data, já terão acesso às formações e aos projetos escolares.

Agora as escolas não vão mais precisar logar com o código INEP para fazerem
o cadastro dos seus representantes.

Criamos

na

página

inicial

da

plataforma

um

formulário

chamado

AUTOCADASTRO, onde os diretores das escolas devem preencher seus dados
pessoais e da instituição, incluindo o código INEP como chave de acesso.

Preenchido o formulário, o diretor já pode logar na plataforma com seu CPF,
recém cadastrado, para fazer a adesão da escola.

Confira o passo a passo em:
https://aprendervalor.bcb.gov.br/site/aprendervalor/participar/adesao-souda-escola.

Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP
Telefone: (19) 3491-9200
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br

Atenciosamente,

Responsável:

Márcia Regina de Rissio
PEC de Projetos Especiais
De acordo:

Lúcia Elene Doriguello
CEC – Coordenadora de Equipe Curricular

Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP
Telefone: (19) 3491-9200
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br

