
PDDE ESCOLA DO CAMPO 

Base Legal 

● Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009;  

● Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010; 

● Resolução nº 05 de 20 de Abril de 2021. 

 
Definição: 

É uma ação que dispõe de critérios para a destinação de recursos financeiros para a 

cobertura de despesas de custeio e de capital, nos moldes operacionais e regulamentares do 

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, a escolas públicas localizadas na zona rural (campo, 

indígena e quilombola).  

Objetivo: 
 

Propiciar adequação e benfeitoria na infraestrutura física dessas unidades educacionais, 

necessárias à realização de atividades educativas e pedagógicas voltadas à melhoria da 

qualidade do ensino e à elevação do desempenho escolar.  

Critérios de recebimento do recurso: 

I. Tenha declarado no Censo Escolar do ano anterior ao do repasse de recursos;  

II. Funcionem em prédio próprio; 

III. Possuam Unidade Executora Própria - UEx; 

IV. Enviem à Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação do Ministério da Educação - 

Semesp/MEC os documentos (Termo de Declaração e Compromisso, Plano de Atendimento, 

Ata da reunião e Fotos do local); 

 
Observação:  
De acordo com a resolução 05/2021, Art. 2º, §1º poderão participar escolas que já foram 
contempladas em anos anteriores e escolas que ainda não tenham sido contempladas. 
 
 
Base de Cálculos dos Recursos: 
 

Conforme o art. 6º, o montante a ser destinado a cada escola indicada e aprovada será 

calculado, tomando como parâmetro o número de estudantes matriculados na unidade 

educacional, extraído do Censo Escolar do ano anterior ao do repasse, e os correspondentes 

valores, conforme tabela abaixo: 

 



Intervalo de Classe de 
Número de Estudantes 

Valor do Repasse (R$) 

Custeio (70%) Capital (30%) Total 

4 a 50 16.182,00 6.935,00 23.117,00 

51 a 150 18.135,00 7.772,00 25.907,00 

Acima de 150 20.925,00 8.967,00 29.892,00 

Onde empregar os recursos: 

 
● De acordo com o Art. 7º da Resolução nº 5 de Abril/2021, os recursos deverão ser empregados 

na contratação de mão de obra para realização de reparos e/ou pequenas ampliações, e 

cobertura de outras despesas, que favoreçam a manutenção, conservação e melhoria de suas 

instalações, bem como na aquisição de mobiliário escolar e na concretização de outras ações 

que concorram para a elevação do desempenho escolar. 

 
Saldos Remanescentes: 

 
Os saldos remanescentes na conta bancária específica, observada a categoria 

econômica, poderão ser empregados na aquisição de material de consumo ou permanente, 

destinado exclusivamente à melhoria da infraestrutura física e pedagógica das escolas 

beneficiadas.  

Planejamento: 

O planejamento reflete as decisões tomadas em conjunto com a Comunidade Escolar. 

Portanto deve: 

● Reunir com a comunidade escolar para definir o Plano de Atendimento; 

● Registrar em Ata as ações prioritárias a serem realizadas, sendo posteriormente assinada por 

todos os participantes; 

● Registro fotográfico que evidencie as ações durante o período de execução.  

 
Execução e Monitoramento: 

● Será realizado por meio do envio de fotos (relatório fotográfico) à SEMESP/MEC comprovando 

a implementação do Plano de Atendimento na fase inicial, intermediária e final. 

 

A operacionalização contará com as parcerias - Entidades Executoras e Unidades 

Executoras, conforme resolução 05/2021, art. 10: 

II – Compete à EEx:  

a) enviar à Semesp/MEC o Termo de Declaração e Compromisso ao PDDE Estrutura e 

destinação Escola do Campo;  



b) nomear o responsável legal pelo acompanhamento da implementação e execução do Programa 

no âmbito da secretaria municipal, estadual ou distrital de educação;  

c) disponibilizar profissional da área para propiciar a satisfatória realização das obras nas escolas, 

para orientar, acompanhar e avaliar a execução dos serviços previstos no § 1º do art. 1º, 

sobretudo em relação à segurança das instalações, à qualidade dos serviços e ao cumprimento 

dos prazos estabelecidos;  

d) monitorar a execução do Plano de Atendimento de que trata o art. 3º, a fim de que seja 

garantido a benfeitoria na infraestrutura da escola;  

e) incentivar as escolas de sua rede de ensino, passíveis de serem beneficiadas com os recursos 

de que trata esta Resolução, mas que não possuem Unidade Executora Própria, a adotarem tal 

providência nos termos sugeridos no Manual de Orientações para Constituição de Unidade 

Executora, disponível no sítio www.fnde.gov.br, assegurando-lhes o apoio técnico e financeiro que 

se fizer necessário para esse fim;  

f) garantir livre acesso a suas dependências a representantes da Semesp/MEC, do FNDE, do 

Tribunal de Contas da União – TCU, do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e 

do Ministério Público, prestando-lhes esclarecimentos e fornecendo-lhes documentos requeridos, 

quando em missão de acompanhamento, fiscalização e auditoria; e  

g) zelar para que as UEx, representativas das escolas do campo, indígenas e quilombolas 

integrantes de sua rede de ensino cumpram as disposições do inciso seguinte. 

Competências UEx: 

 
● Proceder à execução e à prestação de contas dos recursos de que trata o art. 1º, nos moldes 

operacionais e regulamentares do PDDE e de acordo com o Plano de Atendimento aprovado; 

● Zelar para que a prestação de contas contenha os lançamentos e seja acompanhada dos 

comprovantes referentes à destinação dada aos recursos, fazendo constar no campo 

"Programa/Ação" dos correspondentes formulários, a expressão "PDDE Estrutura" e 

destinação Escola do Campo; 

● Fazer constar dos documentos probatórios das despesas realizadas com os recursos de que 

trata o art. 1º (notas fiscais, faturas, recibos) a expressão "Pagos com recursos do FNDE/PDDE 

Estrutura/Escola do Campo"; 

● Garantir livre acesso às suas dependências a representantes da Semesp/MEC, do FNDE, do 

Tribunal de Contas da União, do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do 

Ministério Público, prestando-lhes esclarecimentos e fornecendo-lhes documentos requeridos, 

quando em missão de acompanhamento, fiscalização e auditoria; e 

● Os recursos financeiros deverão ser utilizados conforme o Plano de Atendimento aprovado e 

as finalidades a que se refere o Art.10.  



Papel da Comunidade na gestão dos recursos: 

● Definir e acompanhar a utilização dos recursos para atestar se estes se encontram em 

conformidade com o plano de Atendimento; 

● Verificar a qualidade dos serviços, material e equipamentos adquiridos para realização das 

obras definidas no Plano de Atendimento; 

● Verificar se o serviço está sendo feito no prazo estabelecido em conformidade com o que foi 

estipulado, a fim de garantir abastecimento de água em condições apropriadas para consumo e 

esgotamento sanitário da escola; 

● Participar ativamente da gestão do Plano de Atendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À COORDENAÇÃO PDDE ESCOLA DO CAMPO - SEMED 


