


Repasse de recursos

Conforme o Art. 12. Os recursos
financeiros do PDDE serão
repassados em duas parcelas anuais,
devendo o pagamento da primeira
parcela ser efetivado até 30 de abril e
o da segunda parcela até 30 de
setembro, para entidades que
cumprirem os requisitos definidos
no art. 16 da Resolução nº 15 de 16
de setembro de 2021.

Repasses



Condições para o 
recebimento de recursos

 realizar a adesão (escolas que constituíram
nova unidade executora-) - Plataforma
gov.br;

 não possuir inadimplência de prestação de
contas;

 não possuir mandato vencido;

 não possuir problema com agência;

 regularidade com a Receita Federal.



As UEx deverão atualizar os cadastros,
obrigatoriamente, ao final do mandato de seu
representante legal e, anualmente, apenas
quando houver necessidade de atualizar
dados da entidade, do domicílio bancário e do
percentual a ser aplicado nas categorias
econômicas de custeio e capital.

Atualização Cadastral

De acordo com a resolução nº15/2021, as regras de atualização
cadastral são alteradas. Art.15



Cursos disponíveis - PDDE
Na plataforma de Educação Corporativa 
do FNDE, em Formação pela Escola, há 
cursos que podem ser feitos a qualquer 
momento, pela internet:

PDDE – execução e controle social https://www.fnde.
gov.br/educacaocorporativa/index.php?option=com_
content&view=article&id=38:pdde-execucao-e-controle-
social&catid=12&Itemid=101

PDDE - origem, fundamentos e gestão https://www.
fnde.gov.br/educacaocorporativa/index.php?option=com_
content&view=article&id=33:pdde-origem-fundamentos-e-
gestao&catid=12&Itemid=101
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Como obter informações sobre o PDDE?

Para obter informações detalhadas sobre o PDDE aos gestores escolares e à população 
em geral. Há quatro formas de acessar informações sobre o Programa em sua escola:

1. Consulte Escola

É uma ferramenta que fornece informações
gerenciais para auxiliar as escolas, bem como
Municípios e Secretarias da Educação. É possível
gerar relatórios com dados relevantes e
atualizados das entidades re- presentativas das
escolas, no que se refere à situação da atualização
ca- dastral, recursos recebidos, prestação de
contas, e saldos disponíveis nas contas correntes.
O acesso é feito por meio do link:
https://www.fnde.gov.
br/pddeinfo/pddeinfo/escola/consultar
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2. Clique Escola
É um aplicativo desenvolvido pela Secretaria de
Educação Básica do Ministério da Educação para dar
transparência a dados educacionais e financeiros das
escolas públicas e privadas de educação básica do país. O
programa está disponível, de forma gratuita, nas lojas
Google Play e App Store. Já houve mais de 120 mil
downloads do Clique Escola. Qualquer pessoa pode baixar
o aplicativo em seu celular.

O aplicativo informa os recursos repassados via
Programa Dinheiro Di- reto na Escola (PDDE), bem como
outras informações, como: as contas bancárias de escolas
referentes ao PDDE, possibilitando o monitoramen- to
dos recursos disponíveis, informações sobre as datas de
pagamentos do programa, o valor total da parcela, além
da discriminação entre as partes referentes ao custeio e ao
capital. As informações são extraídas das bases do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Tei- xeira (Inep).



3. Monitore o PDDE

É um espaço no sítio do PDDE voltado aos 
dirigentes, gestores e sociedade em geral 
(https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/
pdde/area-para-gestores/monitore-o-pdde), que 
apresenta um conjunto de informações sobre a 
execução do PDDE nas escolas.

GUIAS E MATERIAIS SOBRE O PROGRAMA
Para ter acesso aos manuais e orientações sobre o Programa, acesse:
https://www.f nde.gov.br/index.php/programas/pdde/area-para-
gestores/manuais-e-orientacoes-pdde
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4. Canal YouTube

https://www.youtube.com/results?search
_query=fnde

https://www.youtube.com/watch?v
=-hiC8xBX9nE

Canal de acesso às Videoconferências
do PDDE


