
 

Links de acesso sobre o Programa Educação e Família e 
Videoconferências 

O Programa Educação e Família, tem a finalidade de, no âmbito das escolas públicas de 
educação básica, fomentar e qualificar a participação da família na vida escolar do estudante 
e na construção do seu projeto de vida, com foco no processo de reflexão sobre o que cada 
estudante quer ser no futuro e no planejamento de ações para construir esse futuro. 

https://pddeinterativo.mec.gov.br/educacao-e-familia 

Clique aqui para acessar a Portaria que institui o Programa 

São princípios norteadores do Programa Educação e Família: 

I - promoção da educação como direito social básico; 

II - oferta de educação de qualidade para o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho; e 

III - protagonismo da família e da escola na garantia do direito à educação e na construção do projeto 

de vida do estudante. 

Constituem-se ações estratégicas do Programa Educação e Família: 

I - PDDE Educação e Família: essa ação possibilitará o repasse de recursos financeiros a escolas 

selecionadas pelo Programa para viabilizar a execução do Plano de Ação. 

II - Projetos de Formação: essa ação possibilitará a realização de processos permanentes e 

constantes de aperfeiçoamento dos saberes, visando a qualificação da atuação da família e dos 

profissionais da educação. 

III - Conselho Escolar: essa ação visa implementar atividades de fortalecimento do 

Conselho Escolar.  

IV - Clique Escola: essa ação visa agilizar e democratizar o acesso da família e dos profissionais da 

educação às informações educacionais e financeiras da escola. 

Escolas elegíveis em 2021: 

São elegíveis para receber o apoio financeiro as escolas públicas da educação básica que: 

I. pertençam a um sistema/rede de ensino estadual, distrital ou municipal; 

II. tenham declarado, no Censo Escolar, estar ativa e com matrículas nos anos iniciais e nos anos 

finais da etapa do ensino fundamental da educação básica; 

III. tenham declarado, no Censo Escolar, que possuam Conselho Escolar; 

IV. apresentem os níveis 4, 5 ou 6 no Indicador de Complexidade de Gestão da escola; 

V. possuam os níveis 1, 2, 3 ou 4 no Indicador de Nível Socioeconômico; 

https://pddeinterativo.mec.gov.br/educacao-e-familia
https://pddeinterativo.mec.gov.br/images/pdf/portaria_n_571_02082021.pdf


 

 

VI. possuam sua Unidade Executora Própria – UEx; e 

VII. enviem à Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação – SEB/MEC o Plano de 

Ação da escola. 

 

Clique aqui para baixar as orientações para elaboração do Plano de Ação da Escola 

Clique aqui para visualizar a resolução que regula o repasse de apoio financeiro para as escolas públicas 
elegíveis. 

 

Links Videoconferências 

 

Webconferência sobre o Programa Educação e Família realizada no dia 25/08/21 

Webconferência sobre como executar, reprogramar e prestar contas dos recursos financeiros do PDDE 
Educação e Família 

Lançamento do Programa Educação e Família-YouTube  

https://youtu.be/pQmXj9lk7tI 

Programa Educação em Família busca melhorar resultados 

https://youtu.be/Jc9xKIpFZxI 

Webconferência- Programa Educação e Família- YouTube  

https://youtu.be/yAinHThlnvQ 

Webconferência - Orientações para elaboração do Plano de Ação das Escolas 

https://youtu.be/DEsvCcUFC4g 

Perguntas frequentes referentes ao Programa e suas respectivas respostas; 

https://pddeinterativo.mec.gov.br/images/pdf/perguntas_frequentes_programa_educacao_familia_01set21.pdf 

Webconferência sobre como executar, reprogramar e prestar contas dos recursos financeiros do PDDE Educação e Família  

https://www.youtube.com/watch?v=yAinHThlnvQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://avamec.mec.gov.br/#/ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.cliqueescola&hl=

pt_BR&gl=US 

 

https://pddeinterativo.mec.gov.br/images/pdf/orientacoes_elaboracao_plano_de_acao_1set21.pdf
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-11-de-31-de-agosto-de-2021-341968041
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-11-de-31-de-agosto-de-2021-341968041
https://www.youtube.com/watch?v=37ZpJIHiDec
https://www.youtube.com/watch?v=yAinHThlnvQ
https://www.youtube.com/watch?v=yAinHThlnvQ
https://www.youtube.com/watch?v=pQmXj9lk7tI
https://www.youtube.com/watch?v=pQmXj9lk7tI
https://youtu.be/pQmXj9lk7tI
https://www.youtube.com/watch?v=Jc9xKIpFZxI
https://www.youtube.com/watch?v=Jc9xKIpFZxI
https://youtu.be/Jc9xKIpFZxI
https://youtu.be/yAinHThlnvQ
https://pddeinterativo.mec.gov.br/images/pdf/perguntas_frequentes_programa_educacao_familia_01set21.pdf

