
Anexo I 

Modelo de Ata de reunião da comunidade para definição do plano de ação 

 

Ata da assembleia geral de definição do Plano de Aplicação para 

contratação de mão de obra e outras despesas necessárias à manutenção, 

conservação e pequenos reparos nas instalações da escola. 

 

Aos _________ dias do mês de ___________ de __________ reuniu-

se a comunidade escolar, formada por professores, funcionários, estudantes 

maiores, pais de estudantes e residentes na comunidade da Escola 

______________________________________  para  deliberarem  sobre  as ações  

a  serem  realizadas com os recursos do PDDE Escola do Campo. A reunião foi 

presidida pelo(a) Sr.(a) _____________________, que designou o Sr.(a) 

______________________________como Secretário(a) desta reunião. Iniciados 

os trabalhos, foram esclarecidos aos participantes os principais pontos sobre o 

Programa, tais como o valor dos recursos a receber (R$ 11.600,00 para escolas de 

até 50 estudantes, R$ 13.000,00 para escolas de até 150 estudantes ou R$ 

15.000,00 para escolas com mais de 150 estudantes), o objetivo e como pode ser 

gasto. Em seguida, foram discutidas as ações prioritárias a serem custeadas com 

os recursos, sendo cada participante ouvido em suas sugestões e argumentos. 

Após os debates, os participantes da reunião decidiram por (listar os serviços a 

serem feitos e/ou os equipamentos  a  serem adquiridos) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________ 

Foi esclarecido aos participantes sobre o cumprimento o prazo para a realização 

das ações de acordo com o estabelecido no plano de ação da escola e a 

apresentação da prestação de contas até o dia 31 de dezembro do ano do  



recebimento  dos recursos e que devem ser indicados representantes da 

comunidade dentre os  presentes à reunião para acompanhar as obras e a 

aquisição e entrega dos equipamentos, de modo a verificar o cumprimento das 

ações. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às horas. 

 

Eu,    ______Secretário(a) da reunião, 

subscrevo-me. 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do(a) Secretário(a). 

 

 

Assinatura de todos os presentes à reunião. 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


