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PROCEDIMENTOS SOBRE O PAGAMENTO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS NA 

ATIVDADE TECNOLOGIA EDUCACIONAL “CULTURA DE PAZ: Educação 

Emocional e Social”. 

 
 Identificar o CNPJ da escola no momento de depósito ou transferência bancária; 

 Informar os dados da conta: Banco do Brasil - Agência 4206-4; Conta 0000-0; 

JR Araújo & Araújo LTDA; CNPJ: 00.000.000/0001-00  

 

 

 

 

Acervos: Kit impresso e Kit digital 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Obs: Preencher Cheques separados:  

Capital(R$) 
Custeio(R$) 
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O QUE É? 

O Programa Mais Cultura nas Escolas, de iniciativa conjunta dos Ministérios da 

Cultura e da Educação, tem por finalidade fomentar ações que promovam o encontro 

entre experiências culturais e artísticas em curso na comunidade local e o projeto 

pedagógico de escolas públicas.  

 

QUEM PODE PARTICIPAR DO PROGRAMA? 

Escolas públicas integradas aos Programas 

Mais Educação e Ensino Médio Inovador (MEC) 

em trabalho conjunto com as Iniciativas 

Culturais Parceiras.  

 

OBS.: designa-se Iniciativa Cultural Parceira pessoa física ou jurídica, grupos 

formais ou informais: artistas, grupos culturais, pontos de cultura, museus, 

bibliotecas, espaços culturais diversos que trabalhem com artes visuais, 

audiovisuais, circo, cultura afro-brasileira, cultura digital, culturas indígenas, 

culturas quilombolas, culturas populares, dança, livro e leitura, moda, música, 

patrimônio material e imaterial, teatro, entre outras práticas.   

 

BASE DE CÁLCULO DO RECURSO  

O recurso será calculado tomando como parâmetro o número de alunos do censo 

escolar do ano anterior.  

Nº DE ALUNOS CUSTEIO (R$) CAPITAL (R$) TOTAL POR 

ESCOLA 

Até 500 R$ 18.000,00 R$ 2.000,00 R$ 20.000,00 

501 a 1.000 R$ 18.500,00 R$ 2.500,00 R$ 21.000,00 

Acima de 1.000 R$19.000,00 R$ 3.000,00 R$ 22.000,00 

 

UTILIZAÇÃO DO RECURSO 

 
I. Aquisição de materiais de consumo (custeio): lápis, papel, tintas, tecidos, 

pincéis, sprays, partituras, cordas de instrumentos entre outros; 
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II. Contratação de serviços culturais necessários às atividades artísticas e 

pedagógicas (custeio): pagamento da Iniciativa Cultural Parceira pelos seus 

serviços pedagógicos e artísticos prestados na escola, de acordo com a sua 

dedicação ao desenvolvimento do projeto; 

III. Contratação de serviços diversos relacionados às atividades culturais 

(custeio): gastos com serviço, por exemplo: serviços de costureiras para confecção 

de figurinos; 

IV. Locação de instrumentos, transporte, equipamentos (custeio): aluguel de 

equipamentos e instrumentos, aluguel de ônibus etc. 

V. Aquisição de materiais permanentes (capital): aquisição de mobiliário, 

instrumentos musicais e equipamentos eletrônicos.  

 
RECOMENDAÇÕES: 

Segundo o FNDE, a parceira com pessoas ou entidades vinculadas ao serviço 

público é possível desde que não sejam remuneradas. Conforme Resolução nº 

10 de 18/01/2013 (Capítulo III, Art. 4º, § III), AGENTES PÚBLICOS NA ATIVA 

NÃO PODEM RECEBER RECURSOS DO PDDE/FNDE. Portanto, os recursos do 

Programa não poderão ser utilizados para contratação de iniciativas culturais 

que sejam agentes públicos, entidades públicas e/ou prestadores de serviço 

de vínculo temporário com o serviço público. 

 

QUAL O PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADE CULTURAL? 

 
Os recursos deverão ser executados de forma a garantir o desenvolvimento de 

atividades pelo período mínimo de 6 (seis) e no máximo de 10 (dez) meses 

letivos, de acordo com o Plano de Atividade Cultural da Escola aprovado, ainda que 

não consecutivos, a contar do mês da efetivação do repasse. 

 

COMO PARTICIPAR DO PROGRAMA?  

 

1º Passo: a escola deverá estabelecer contato com uma Iniciativa Cultural Parceira, 

para junto com ela elaborar o Plano de Atividades Cultural da Escola (projeto); 

2º Passo: A construção compartilhada do Plano de atividade deve garantir que o 

Programa não seja uma atividade complementar, mas que integre processos de 
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aprendizado contínuos, colocando em diálogo práticas culturais, artísticas e o projeto 

pedagógico da escola; 

3º Passo: Depois do Plano elaborado, a escola deverá inseri-lo no Sistema 

Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação 

(SIMEC) e preencher as seguintes abas: Dados da escola, Diretor, Coordenador, 

Iniciativa Cultural Parceira, Plano de Atividade Cultural e Termo de parceria;  

4º Passo: Enviar o Plano preenchido à Secretaria Municipal, via SIMEC. Esta por 

sua vez, analisará os planos e os encaminharão ao MEC para aprovação.  

 

OBS.: Cada escola só poderá inscrever um (1) projeto, elaborado com uma (1) 

Iniciativa Cultural Parceira.  

 

O QUE É O PLANO DE ATIVIDADE CULTURAL? 

É o encontro das experiências e interesses da iniciativa cultural com o projeto 

pedagógico da escola. Este documento norteará as ações da escola e deverá conter 

os seguintes itens: 

 Eixos temáticos; 

 Objetivo Geral; 

 Justificativa; 

 Metodologia 

 Número de pessoas envolvidas; 

 Resultados esperados; 

 Cronograma da ação; 

 Previsão orçamentária 

 
 

QUANTOS ESTUDANTES DEVERÃO PARTICIPAR DO PROGRAMA?  
 

O Programa aposta na autonomia das 

escolas para a elaboração de projetos 

culturais que dialoguem com o território e 

sua realidade local. Neste sentido, o número 

de estudantes dependerá do projeto 

apresentado e sua proposta de ação. Não 

existe número mínimo e máximo de 

participantes no Programa, sendo que suas 

ações poderão contemplar, além dos 

estudantes, a própria comunidade escolar.  
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O QUE O COORDENADOR INSCRITO NO PLANO DE ATIVIDADE CULTURAL 

DEVE FAZER? ELE DEVERÁ RECEBER PARA EXERCER ESTA FUNÇÃO? 

 
Os coordenadores, cuja função não podem ser remunerada, são responsáveis 

por: 

 Acompanhar o desenvolvimento do projeto diretamente nas escolas; 

 Realizar o diálogo entre as iniciativas culturais e membros da UEx, seja em 

relação à execução direta do recurso, ou a possíveis alterações que precisem 

ser discutidas, relacionadas com questões pedagógicas e/ou operacionais 

previstas no plano de atividade cultural, exemplo: tipo de atividade, a 

frequência semanal das atividades, ou os espaços, etc. Recomenda-se 

registrar em ata todas as decisões adotadas. 

 
O QUE A INICIATIVA CULTURAL PARCEIRA DEVE FAZER? 

 Elaborar, junto com a escola, o Plano de Atividade Cultural; 

 Elaborar e disponibilizar o seu Histórico de atuação, detalhando experiências 

anteriores e o Portfólio com resumo de atividades já desenvolvidas; 

 Desenvolver ações em conjunto com a equipe escolar conforme pactuado no 

Plano de Atividade Cultural; 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMO A ESCOLA IRÁ FAZER PARA JUSTIFICAR A 

CONTRATAÇÃO DA INICIATICA CULTURAL PARCEIRA, VISTO QUE O FNDE 

EXIGE A APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE 

CONTAS? 

 
Conforme o § 7° da Resolução/CD/FNDE nº 9, de 02/03/2011, as pesquisas de 

preços, quando não realizadas com o número mínimo de 3 (três) fornecedores e/ou 

 

 

 
O Programa NÃO prever a contratação de 

OFICINEIROS e MONITORES, mas da Iniciativa 

Cultural Parceira. 

ANEXOS%20Manual/Mais%20Cultura/'PDF'.pdf
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prestadores de serviços, só serão aceitas se acompanhadas de justificativa 

circunstanciada que comprove a inviabilidade de atendimento dessa exigência.  

 
Para a elaboração desta justificativa, orientamos que sejam consideradas e 

mencionadas as experiências do parceiro cultural e o seu histórico de atuação, a fim 

de demonstrar a capacidade pedagógica e cultural do mesmo, para o 

desenvolvimento satisfatório do Plano de Atividade.  

 
Lembramos que a prestação de serviço a ser executada pela Iniciativa Cultural 

Parceira deverá estar devidamente regulamentada por CONTRATO firmado entre as 

partes (UEx e Iniciativa Cultural Parceira), que definirá obrigações e 

responsabilidades, além dos valores a serem pagos aos serviços do profissional ou 

entidade indicada como parceira. 

 
O QUE É A ABA DE MONITORAMENTO? 

A aba monitoramento foi criada com o intuito de acompanhar o desenvolvimento das 

atividades do Programa Mais Cultura nas Escolas, servindo também como espaço 

de registro de informações pedagógicas, técnicas e orçamentárias. Neste sentido, 

escola e Iniciativa Cultural Parceira devem preencher conjuntamente os campos que 

compõem o monitoramento, na perspectiva de consolidar a parceria e fortalecer a 

ação pedagógica no desenvolvimento do Programa Mais Cultura nas Escolas. 

 
COMO PRESTAR CONTAS DOS RECURSOS? 

Considerando que o recurso do Programa Mais Cultura é ação do 

PDDE/FNDE segue as mesmas regras da Resolução 

CD/FNDE/PDDE vigente. Atentando que a prestação de contas é de 

responsabilidade da Unidade Executora. 

  
Documentos pedagógicos necessários:  

 Plano de Atividade Cultural (SIMEC); 

 Contrato de prestação de serviço – Pessoa Física ou Jurídica; 

 Ata de Mudança de Parceiro e Termo de Substituição;  

 Relatório mensal de atividades preenchido pelo parceiro; 

 Relatório final de execução de atividades; 

 Recibo de prestação de serviços; 
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.

PROGRAMA  

ESCOLA ACESSÍVEL 
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O QUE É? 

Programa que busca adequar o espaço físico das escolas a fim de promover 

acessibilidade e inclusão de alunos com deficiências, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, matriculados na rede pública de 

ensino. Disponibiliza apoio técnico e financeiro para a realização de projetos 

arquitetônicos de acessibilidade nas escolas, contemplando a construção de 

rampas, instalação de corrimãos, adaptação de sanitários, alargamento de portas e 

demais vias de acesso, colocação de sinalização visual, tátil e sonora, além de 

recursos de tecnologia assistiva e mobiliários acessíveis. 

 

QUAL O OBJETIVO DO PROGRAMA?  

 
Os recursos financeiros serão destinados à promoção da acessibilidade e inclusão 

escolar de estudantes público alvo da educação especial em classes comuns do 

ensino regular, devendo ser empregados na aquisição de: 

 
I – materiais e bens e/ou contratação de serviços para construção e adequação de 

rampas, alargamento de portas e passagens, instalação de corrimão, construção e 

adequação de sanitários para acessibilidade e colocação de sinalização visual, tátil e 

sonora;  

II – cadeiras de rodas, bebedouros acessíveis 

e mobiliários acessíveis; e 

III – outros produtos de alta tecnologia 

assistiva.  

 
Por alta tecnologia assistiva compreendem-se 

os produtos industrializados, como recursos 

tecnológicos de complexidade média/alta, 

entre os quais hardware e software, com a 

finalidade de promover acessibilidade às pessoas com deficiência, no uso das 

Tecnologias de Comunicação e Informação (TICs), recursos, metodologias, 

estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, 

relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida, visando sua autonomia, independência e inclusão educacional. 



  
 
  

 

 

   146 
 

A QUEM SE DESTINAM OS RECURSOS? 

 
Os recursos financeiros serão destinados às escolas, na proporção de 80% (oitenta 

por cento) para cobertura de despesas de custeio e 20% (vinte por cento) para 

cobertura de despesas de capital, de acordo com o número de estudantes da 

educação básica matriculados na unidade educacional, extraído do censo escolar do 

ano anterior ao do repasse, conforme Art.4º da Resolução nº 19 de 21 de Março de 

2013. 

Número de Alunos Custeio – 80% 

(R$) 

Capital – 20% 

(R$) 

Total 

(R$) 

Até 199 6.640,00 1.660,00 8.300,00 

200 a 499 8.000,00 2.000,00 10.000,00 

500 a 1000 10.000,00 2.500,00 12.500,00 

Acima de 1000 12.000,00 3.000,00 15.000,00 

 
 
COMO ELABORAR O PLANO DE ATENDIMENTO? 
 
A elaboração do Plano de Atendimento para a execução do Programa Escola 

Acessível deverá ocorrer por meio do SIMEC, utilizado também para o 

monitoramento da implementação do Programa.  

 
A seguir apresentam-se as instruções para orientar os usuários do sistema. 

 
COMO CADASTRAR AS ESCOLAS? 

 
Para acessar o Programa Escola Acessível, a Secretaria de Educação e os diretores 

das escolas público alvo do programa deverão se cadastrar junto ao SIMEC. 

 
O usuário deverá solicitar o cadastro no sitio eletrônico: http://simec.mec.gov.br/. 

 
Acesso ao Simec: 

 

Ao visualizar a tela inicial do sistema clique no botão “solicitar 

cadastro”. 

 

ANEXOS%20Manual/Escola%20Acessível/Resolução%20n.%2019%20de%2021%20de%20maio%20de%202013.pdf
ANEXOS%20Manual/Escola%20Acessível/Resolução%20n.%2019%20de%2021%20de%20maio%20de%202013.pdf
http://simec.mec.gov.br/
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Ao acessar pela primeira vez o sistema, digite nos campos correspondentes na tela 
de acesso, o número do CPF do usuário, a senha recebida e clique no botão 
“ENTRAR‖. 
 
Logo após, preencher os dados e solicitar do Técnico da Secretaria a liberação da 

senha. 

 

 

Ao receber a senha do Simec, acessar o sistema com CPF e Senha recebida. Para 

alterar a senha: digitar Senha atual(recebida pelo Simec) e abaixo a  Nova Senha e 

Confirma Nova Senha. Em seguida, clique o botão “Atualizar”. 



  
 
  

 

 

   148 
 

Concluída a atualização da senha, digite o número do CPF e a nova senha. Ao 

Clicar em “ENTRAR”, o sistema apresentará a tela de Cadastramento do Plano de 

Atendimento da Escola. 

 

ELABORAÇÃO DO PLANO DE ATENDIMENTO 

 
O cadastramento do Plano de Atendimento da 

Escola Acessível se divide em quatro etapas: 

 
1ª etapa – Dados da escola. As informações 

sobre a escola estarão preenchidas e devem ser 

conferidas. Se necessário, atualize as 

informações alteráveis e clique em “GRAVAR”; 

2ª etapa – Clique na aba “Dados do Diretor” 

preencha todos os campos disponíveis e ao final clique em “GRAVAR‖; 

3ª etapa – Clique na aba ―Plano de Atendimento‖.  

4ª etapa – Concluídas as etapas anteriores, preencha o plano de atendimento do 

Escola Acessível: 

 

 

1ª etapa 
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2ª etapa 

 

3ª etapa 

Concluídas as etapas anteriores preencha o plano de atendimento 

Ao abrir esta tela selecione na janela “Ação”, uma das ações indicadas: 



  
 
  

 

 

   150 
 




4ª etapa 
 
Ao abrir esta tela selecione na janela “Ação”, uma das ações indicadas: 

1 – Adequação arquitetônica ou estrutural de espaço físico reservado à instalação e 

funcionamento de salas de recursos multifuncionais; 

2 – Adequação de sanitários, alargamento de portas e vias de acesso. Construção 

de rampas, instalação de corrimão, colocação de sinalização tátil e visual; 

3 – Aquisição de mobiliário acessível, cadeiras de rodas, material desportivo 

acessível e outros recursos de tecnologia assistiva. 

 
Exemplo: 
 
 Ação - Adequação arquitetônica ou estrutural de espaço físico reservado à 

instalação e funcionamento de Salas de Recursos Multifuncionais. 

 

 Em seguida selecione um item financiável, necessário à implementação da ação 

anteriormente indicada. Exemplo: Material de construção. 
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 Na sequência especifique a descrição do item. Exemplo: Saco de cimento. 

 

 Imediatamente preencha na janela quantidade, o número correspondente à 

quantidade do item financiável especificado anteriormente. Exemplo: 3. 

 
 A seguir informe na janela valor unitário de custeio, o custo unitário do item 

descrito, que será automaticamente multiplicado pelo valor indicado na janela 

quantidade e diminuído do total de recursos de custeio disponíveis.  

 
 Inserido o valor unitário de custeio ou capital, clique no botão ―Salvar‖. 

Assim, o registro do primeiro item financiável para a ação desejada estará 

efetuado.  

 
Para novos registros, deverá repetir o mesmo procedimento. Podendo ser para a 

mesma, ou para outras ações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluído o Plano de Atendimento: 

 

 

Ação de Custeio: Aquisição de materiais e bens e/ou contratação 

de serviços para construção e adequação de rampas, alargamento 

de portas e passagens, instalação de corrimão, construção e 

adequação de sanitários para acessibilidade e colocação de 

sinalização visual, tátil e sonora.  

Ação de Capital: Aquisição de cadeiras de rodas, bebedouros 

acessíveis, mobiliários acessíveis e recursos de alta tecnologia 

assistiva. 
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Acessar o menu à direita da tela e clique na opção Enviar para Secretaria Municipal 

ou Estadual de Educação. 

 

VALIDAÇÃO DO PLANO DE ATENDIMENTO 

 
Após o Plano de Atendimento concluído a escola deverá enviar para Secretaria de 

Educação Municipal ou Estadual, conforme exemplo acima. 

 
Caberá ao Técnico da Secretaria de Educação validar a proposta enviada pela 

escola e remetê-la ao MEC /SECADI/DPEE. 

 
TIPOS DE MATERIAIS ENVIADOS PELO MEC DE ACORDO COM SUA SALA DE 
RECURSOS MULTIFUNCINAL 
 

Especificação dos itens da Sala Tipo I: 

Equipamentos  

Materiais Didático/Pedagógico  

02 Microcomputadores  01 Material Dourado  

01 Laptop  01 Esquema Corporal  

01 Estabilizador  01 Bandinha Rítmica  

01 Scanner  01 Memória de Numerais l  

01 Impressora laser  01Tapete Alfabético Encaixado  
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01 Teclado com colmeia  01Software Comunicação Alternativa  

01 Acionador de pressão  01 Sacolão Criativo Monta Tudo  

01 Mouse com entrada para acionador  01 Quebra Cabeças - sequência lógica  

01 Lupa eletrônica  01 Dominó de Associação de Ideias  

Mobiliários  01 Dominó de Frases  

01 Mesa redonda  01 Dominó de Animais em Libras  

04 Cadeiras  01 Dominó de Frutas em Libras  

01 Mesa para impressora  01 Dominó tátil  

01 Armário  01 Alfabeto Braille  

01 Quadro branco  01 Kit de lupas manuais  

02 Mesas para computador  01 Plano inclinado – suporte para 

leitura  

02 Cadeiras  01 Memória Tátil  

 
                         Especificação dos itens da Sala Tipo II:  
 

A sala de tipo II contém todos os recursos da sala tipo I, adicionados os recursos de 

acessibilidade para alunos com deficiência visual, conforme abaixo: Equipamentos 

e Matérias Didático/Pedagógico  

01 Impressora Braille – pequeno porte  

01 Máquina de datilografia Braille  

01 Reglete de Mesa  

01 Punção  

01 Soroban  

01 Guia de Assinatura  

01 Kit de Desenho Geométrico  

01 Calculadora Sonora  

 

PARCERIAS DE ACOMPANHAMENTO 
 

 Centro Municipal de Educação Especial André Araújo Vidal - Pedagógica 

 Subsecretaria de Infraestrutura e Logística – Serviços 

 Divisão de Apoio à Gestão Escolar – DAGE – Operacionalização do 

Programa 
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COMO PRESTAR CONTAS  
 
A prestação de contas deve conter os 

lançamentos e comprovantes referentes à 

destinação dada aos recursos de que trata a 

Resolução e a outros que, eventualmente, 

tenham sido repassados, nos moldes 

operacionais e regulamentares do PDDE, na 

mesma conta bancária específica, fazendo 

constar no campo “Programa/Ação” dos 

correspondentes formulários, a expressão 

“PDDE Estrutura”.  

 
Deve conter ainda documentos probatórios das 

despesas realizadas com os recursos (notas 

fiscais, faturas, recibos) a expressão “Pagos com recursos do FNDE/PDDE 

Estrutura/Escola Acessível”. 

 
 
Acesso ao SIMEC:  

http://simec.mec.gov.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://simec.mec.gov.br/
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CONCLUSÃO 
 
 
A gestão participativa corresponde a um conjunto de ações que favorecem a 

participação significativa de todos os atores envolvidos no processo, na tomada de 

decisões. 

 
Este Manual dos Programas Federais foi idealizado para servir de apoio às 

unidades de ensino da rede pública municipal, pois se configura como um 

documento único que engloba as informações acerca da adesão, execução e 

operacionalização dos programas federais. 

Espera-se com essa iniciativa, subsidiar teoricamente a comunidade escolar e os 

Conselhos Escolares no bom desempenho de suas funções.  
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ANEXOS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PDDE 

Resolução CD/FNDE nº 09 de 02 de março de 2013 

Resolução CD/FNDE nº 10 de 18 de abril de 2013 

Resolução CD/FNDE nº 05 de 31 de março de 2014 

Resolução nº 15 de 10 de julho de 2014 

Guia de Orientações disponibilizadas no site do FNDE 

Portaria 448 

 

Novo PDDE 

Folder informativo 

 

PDDE INTERATIVO  

Manual 

 

PDE ESCOLA 

Resolução CD/FNDE nº 49 de 16 de dezembro de 2013 

 

ATLETA NA ESCOLA 

Resolução CD/FNDE nº 11 de 07 de maio de 2013 

 

ESCOLA SUSTENTÁVEIS 

Resolução CD/FNDE nº 18 de 21 de maio de 2013 

 

ESCOLA DO CAMPO 

Resolução CD/FNDE nº 32 de 02 de agosto de 2013 

 

ÁGUA NA ESCOLA 

Resolução nº 33 de 09 de agosto de 2013 

 

MAIS CULTURA 

Resolução CD/FNDE nº 04 de 31 de março de 2014 
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ESCOLA ACESSÍVEL 

Resolução CD/FNDE nº 19 de 21 de maio de 2013 

 

MAIS EDUCAÇÃO 

Resolução CD/FNDE nº 14 de 09 de junho de 2014 

Planilhas rendimento, acompanhamento,  

Relatórios 

Tabela cálculo 

Plano de Ação 

Horário 

Diário 

Plano de Aula do monitor 

Normas do monitor  

Cadastro de monitor 

Manual Operacional de Educação Integral 

Manual de Orientações para as Escolas – PDDE-MEC/FNDE;  

Medida Provisória n.º455/2009;  

Constituição Federal de 1988;  

Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;  

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;  

Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998;  

Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001;  

Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009;  

Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009;  

Lei nº 12.214, de 26 de janeiro de 2010;  

Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;  

Decreto nº 59.308, de 23 de setembro de 1966;  

Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010;  

Portaria Normativa Interministerial nº 19, de 24 de abril de 2007;  

Portaria Interministerial nº 17, de 24 de abril de 2007;  

Portaria Normativa nº 27, de 21 junho de 2007;  

Portaria nº 448, 13 de setembro de 2002;  

Resolução nº 10 de 18 de Abril de 2013 (PDDE) 
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Resolução nº 30 de 03 de agosto de 2012 (Mais Cultura) 

Resolução nº 11 de 07 de maio de 2013 (Atleta na Escola) 

Resolução nº 19 de 21 de maio de 2013 (Educação Especial- Acessibilidade) 

Resolução nº 34 de 6 de setembro de 2013 (Mais Educação) 

 
SIGLAS  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  

UEx - Unidade Executora  

EM - Entidade Mantenedora  

EEx - Entidade Executora  

PDDEREx – Relação de unidades Executoras atendidas pelo PDDE  

FEFS - Funcionamento das Escolas no Final de Semana  

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  

IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica  

INEP- Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira  

MEC - Ministério da Educação  

PDE - Plano de Desenvolvimento da Escola  

PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola  

PNLD - Programa Nacional do Livro Didático  

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Consultar a Secretaria Municipal de Educação, Equipe DAGE, no telefone: 3632-

2494;  

 Consultar o sitio do FNDE http://www.fnde.gov.br.  clicar em Dinheiro Direto na 

Escola;  

 Consultar a PDDE REx no link http://www.fnde.gov.br. clicar sobre o ícone PDDE 

REx na pagina inicial, selecionar a opção Consulta Unidade Executora, escolha a 

opção desejada e digite o CNPJ do Conselho Escolar, este processo trará os 

valores disponíveis e pagos a UEx.  

 Consultar o sitio do FNDE http://www.fnde.gov.br.  clicar em Dinheiro Direto na 

Escola; 

http://www.fnde.gov.br/
http://www.fnde.gov.br/
http://www.fnde.gov.br/
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 Consultar a PDDE REx no link http://www.fnde.gov.br. clicar sobre o ícone PDDE 

REx na pagina inicial, selecionar a opção Consulta Unidade Executora, escolha a 

opção desejada e digite o CNPJ do Conselho Escolar, este processo trará os 

valores disponíveis e pagos a UEx.   

 Disponível no Portal do FNDE, no menu Programas / Dinheiro Direto nas Escolas – 

PDDE / Legislação (clicar na resolução específica do Programa onde no final da 

página encontrará os formulários para compor  o processo de prestação de contas) 

http://www.fnde.gov.br/ (Resolução nº 21 de 22 de junho de 2012 e Resolução nº 

7 de 12 de abril de 2012) ou na pasta MATERIAL LINK (PDE -  PDDE - FEF'S - 

MAIS  EDUCAÇÃO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fnde.gov.br/
http://www.fnde.gov.br/
file:///F:/MATERIAL%20LINK%20(PDE%20-%20%20PDDE%20-%20FEF'S%20-%20MAIS%20%20EDUCAÇÃO)

