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Sobre o Programa 

Instituído pela Portaria nº 177, de 30 de março de 2021, o programa tem por objetivo precípuo induzir e fomentar 

estratégias e inovações para assegurar a permanência, as aprendizagens e a progressão escolar com equidade e na 

idade adequada dos estudantes matriculados nos anos finais do Ensino Fundamental. 

O Programa foi lançado no dia 31 de março às 14h30 em um Webinário transmitido através do canal do MEC 

no Youtube. 

Clique nos links para ter acesso aos vídeos de lançamento do programa: 

•    Lançamento do Programa Brasil na Escola | 1º Dia 

•    Lançamento do Programa Brasil na Escola | 2º Dia 

Ele terá como público alvo as Unidades Escolares ofertantes dos anos finais do ensino fundamental, sendo 

estruturado em três eixos: 

•    Apoio técnico e financeiro às escolas; 

•    Valorização de boas práticas; e 

•    Inovação. 

  

Busca-se por meio desta política educacional desenvolver ações que proporcionem a elevação na qualidade do 

ensino e maximizem o atingimento das metas do Plano Nacional de Educação, sobretudo das metas 2 e 7, as 

quais tratam, respectivamente, da permanência e das aprendizagens para o Ensino Fundamental. 

    

O Programa é executado pela Secretaria de Educação Básica por meio da Diretoria de Políticas e Diretrizes da 

Educação Básica, no âmbito da Coordenação-Geral do Ensino Fundamental (DPD/COGEF). 

Para informações detalhadas acesse o Caderno Técnico - Volume 1: apresentação do Programa Brasil na Escola 

   

 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-177-de-30-de-marco-de-2021-311650714
https://www.youtube.com/watch?v=aRhbWE5ypoY&t=1145s
https://www.youtube.com/watch?v=P_kvagZ_06U
http://pne.mec.gov.br/
https://www.gov.br/mec/pt-br/brasil-na-escola/arquivos/caderno-tecnico-pbe-volume-1-vfinal.pdf
https://www.gov.br/mec/pt-br/brasil-na-escola/banner2-carrossel-mec-100.jpg/view
https://www.gov.br/mec/pt-br/brasil-na-escola/entenda-a-portaria
https://www.gov.br/mec/pt-br/brasil-na-escola/eixos-do-programa
https://www.gov.br/mec/pt-br/brasil-na-escola/adesao-ao-programa


 

 

 

 

•    Primeira Jornada do Programa Brasil na Escola 

https://youtu.be/imilswfy0ac 

•    Lançamento do Programa Brasil na Escola 

https://youtu.be/Scp12inOfOY 

•    3ª Jornada do Programa Brasil na Escola- 1º Dia 

https://youtu.be/7AGMWbvD0-0 

•    3ª Jornada do Programa Brasil na Escola- 2º Dia 

https://youtu.be/Ju5_se7Ukys 

Para ter acessos aos materiais relacionados, acesse o link abaixo: 

•   Caderno-tecnico-pbe-volume-1-vfinal.pdf 

https://www.gov.br/mec/pt-br/brasil-na-escola/arquivos/caderno-tecnico-pbe-volume-1-vfinal.pdf 

•  Caderno Técnico nº 2 - Finalidades de Utilização dos Recursos 

•  Modelo de Termo de Trabalho Voluntário 

•  Modelo de Recibo de reembolso Trabalho Voluntário 

•  Modelo de Relatório de atividades de Trabalho Voluntário 

https://www.gov.br/mec/pt-br/brasil-na-escola/eixos-do-programa 

https://pddeinterativo.mec.gov.br/brasil-na-escola 

 

https://youtu.be/imilswfy0ac
https://youtu.be/Scp12inOfOY
https://youtu.be/Ju5_se7Ukys
https://www.gov.br/mec/pt-br/brasil-na-escola/caderno-tecnico-2-finalidades-de-utilizacao-dos-recursos-pbe.pdf
https://www.gov.br/mec/pt-br/brasil-na-escola/termo_de_adesao_e_compromisso_voluntario.doc
https://www.gov.br/mec/pt-br/brasil-na-escola/voluntario-recibo-de-ressarcimento-mensal-de-despesas-com-transporte-e-alimentacao.docx
https://www.gov.br/mec/pt-br/brasil-na-escola/voluntario-relatorio_e_recibo_mensal_de_ativiades_desenvolvidas_por_voluntario__1___1_.docx
https://www.gov.br/mec/pt-br/brasil-na-escola/perguntas-e-respostas

