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Ofício Circular nº  097/2021 – GESTOREMREDE/SEDUC                 Recife,  26 de julho de 2021.  
  
Senhoras e Senhores,  
 GESTORES, VICE-GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE.   
  
Assunto: Programa Aprender Valor   
  
 
Com nossos cordiais cumprimentos, a Secretaria Executiva de Gestão Pedagógica está 
apresentando o Programa Aprender Valor, que se constitui numa iniciativa do Banco Central do 
Brasil e tem como objetivo estimular o desenvolvimento de competências e habilidades de 
Educação Financeira e Educação para o Consumo, com foco nos estudantes do 5º ao 9º anos das 
escolas públicas brasileiras.  
 
Financiado com recursos do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD) do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, o Programa foi implantado em 2020, em caráter experimental (fase piloto), em 
escolas selecionadas de cinco estados. A partir de 2021, a iniciativa entra em fase de expansão 
nacional, possibilitando que outras escolas tenham acesso aos recursos do programa.  
 
No Programa Aprender Valor, a Educação Financeira se efetiva nas escolas de Ensino Fundamental 
por meio de projetos escolares que a integram a diferentes componentes curriculares 
(Matemática, Língua Portuguesa e Ciências Humanas) a partir de sequências didáticas com 
atividades capazes de articular habilidades relacionadas ao planejamento do uso dos recursos, à 
poupança ativa e ao uso responsável do crédito com conteúdos e habilidades previstas na BNCC, 
de modo transversal e integrado. 

Para viabilizar a execução, a avaliação e o monitoramento do Programa em cada escola, o Banco 
Central desenvolveu, em parceria com o (CAEd/UFJF), um conjunto de ferramentas e recursos 
educacionais: 

I. Plataforma de Gestão e Monitoramento. 
II. Desenvolvimento profissional para gestores – formação on-line. 

III. Desenvolvimento profissional para professores – formação on-line. 
Obs.: Os três pilares temáticos do Programa (Planejar o uso dos recursos 
financeiros, Poupar ativamente, Gerenciar o uso do crédito) são explorados, para que os 
profissionais, por um lado, se apropriem do que será tratado com os estudantes, e, por 
outro, se beneficiem das reflexões propostas e conteúdos apresentados. 

IV. Recursos Educacionais para uso em sala de aula pelos professores (presencial ou remoto) – 
projetos escolares que são sequências didáticas, de cinco a dez aulas, em que a Educação 
Financeira é apresentada, de forma transversal e integrada, aos componentes curriculares 
Língua Portuguesa, Matemática ou Ciências Humanas.  

 
 



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE 
Secretaria de Educação  

Av. Cais do Apolo, 925 – 4o andar – CEP: 50.030-230 – Recife/PE – Fone: (081) 3355-9119/3355-9124 
E-mail: gestaopedagogicaadm@educ.rec.br 

 
 
 

V. Avaliação de Aprendizagem e Avaliação de Impacto. 

Para a adesão ao Programa, os(as) gestores(as) das Unidades Escolares devem acessar a 
plataforma https://aprendervalor.caeddigital.net/, até o dia 31 de julho, e fazer login, utilizando 
o código do INEP como usuário e senha.  

O passo a passo para adesão e cadastro de estudantes e profissionais está disponível no link 
https://www.youtube.com/watch?v=xiNzrkVmVpk 

Seguem, em anexo, orientações referentes ao Programa e a sua organização.  

Para mais informações, contactar a Divisão de Anos Iniciais por meio do e-mail: 
divisaodosanosiniciais@gmail.com ou pelos telefones 3355.5962/5963 (tratar com a técnica 
pedagógica Joselma Oliveira) e com a Divisão de Anos Finais por meio do e-mail: 
alcione.cabral@prof.educ.rec.br ou pelos telefones 3355.5959/5958 (tratar com a técnica 
pedagógica Alcione Cabral) ou procurar o técnico pedagógico da Gerência de Educação Integral e 
Anos Finais/Divisão de Anos Finais (GEIAF/DAF) que acompanha a sua escola. 
 
Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações e renovamos votos de estima e saúde 
para todas(os).  

 

Atenciosamente, 
 
 
JULIANA GUEDES 
Secretária Executiva de Gestão Pedagógica 
Secretaria de Educação 
 

https://aprendervalor.caeddigital.net/
https://www.youtube.com/watch?v=xiNzrkVmVpk
divisaodosanosiniciais@gmail.com%20
alcione.cabral@prof.educ.rec.br
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Educação Financeira
para multiplicar sonhos
Temas e conteúdos podem estimular alunos e docentes a 

alcançarem a cidadania financeira. Uma aritmética em que desejos 

se somam ao planejamento, garantindo sonhos sem descontos.

CALENDÁRIO DO PROGRAMA PILOTO

Adesão das redes

Adesão das redes

Adesão das redes e escolas

Adesão das redes e escolas

Adesão das redes e escolas

Formação dos diretores e professores

Formação dos diretores e professores 

Uso dos recursos educacionais
em sala de aula

Uso dos Recursos Educacionais 
em Sala de Aula

Seminário de divulgação dos
resultados e entrega do prêmio

Consolidação dos ajustes no programa

Repetição do fluxo - escala nacional

cidadania
a



QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS AÇÕES 
PREVISTAS PARA O PROGRAMA?

1 Adesão das redes e escolas.

2 Formação on-line para diretores e professores, nos seguintes aspectos: 

a Gestão do programa Aprender Valor nas escolas.

b Educação Financeira Pessoal.

c Educação Financeira em Sala de Aula.

3 Desenvolvimento dos projetos escolares de Educação Financeira em sala de aula.

4 Avaliações de aprendizagem.

5 Seminário de divulgação dos resultados da etapa piloto e entrega do prêmio de 

reconhecimento às escolas.

6 Expansão nacional do programa e avaliação de impacto.

QUAIS AS VANTAGENS DE PARTICIPAR DO PROGRAMA?
Participar do programa traz diversas vantagens para todos os atores:

O QUE É O PROGRAMA APRENDER VALOR?

O programa Aprender Valor tem como objetivo ensinar Educação Financeira a 

alunos do Ensino Fundamental das escolas públicas brasileiras, a partir de uma 

abordagem transversal e integrada às disciplinas obrigatórias do currículo escolar, de 

acordo com o que estabelece a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Trata-se 

de uma iniciativa do Banco Central do Brasil, executada com recursos do Fundo de 

Defesa de Direitos Difusos, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

QUAL É O PÚBLICO-ALVO DO PROGRAMA?

O programa destina-se aos estudantes do Ensino Fundamental de escolas públicas 

do país. Também beneficiará professores, diretores e técnicos envolvidos em sua 

implantação.

COMO E QUANDO O PROGRAMA ACONTECE?

O programa Aprender Valor será implementado em caráter experimental (piloto) 

ao longo de 2020 em escolas de estados selecionados e, a partir de 2021, será 

disponibilizado para todas as escolas públicas do país. 

Abordagem do tema Educação 

Financeira como propõe a BNCC e 

oferta de projetos escolares com 

educação financeira integrada às 

diferentes disciplinas, para  os nove 

anos do ensino fundamental.

Formação on-line para professores, visando a 

implementação do Aprender Valor em sala de aula. 

Formação on-line para gestores, com ênfase na gestão da 

aprendizagem, no trabalho colaborativo e na implementação 

de projetos escolares em educação financeira.

Oportunidade para que diretores e 

professores desenvolvam a gestão de 

seus recursos financeiros, aumentem 

seu nível de poupança e reduzam o 

endividamento pessoal por meio de 

curso de educação financeira pessoal 

feito exclusivamente para o programa.

Desenvolvimento de competências 

de Educação Financeira essenciais 

para a vida adulta dos estudantes, 

a partir de aulas práticas que tornem 

o ensino da Matemática e das 

demais disciplinas mais interessante 

para cada faixa etária.

Reconhecimento do 

engajamento e dos bons 

resultados alcançados pelas 

escolas que participarem da 

etapa piloto do programa por 

meio de um Prêmio ao final 

do ano.




