
 
 

 

 
1. Atentar para os períodos de recebimento dos recursos do FNDE e, ao 

chegar para as escolas através do PDDE – Programa Dinheiro Direto 

na Escola e Ações Integradas – será administrado pelos agentes das 

Unidades Executoras (UEx): Conselhos Escolares e APMC; 

2. Recorrer aos conhecimentos do Guia de Orientações disponibilizados na página do FNDE que 

tem por finalidade sistematizar, disciplinar e padronizar os procedimentos administrativos a 

serem adotados para prevenir erros que possam comprometer o alcance dos objetivos do 

programa e a regularidade da situação de cada UEx junto ao FNDE; 

3. Reunir o Conselho Escolar e comunidade para falar sobre a importância e finalidade do 

programa PDDE e Ações Integradas: informar o valor repassado pelo FNDE, discutir as 

necessidades da escola, definir prioridades e elaborar o Plano de Aplicação de Recursos 

visando o bem-estar do aluno; 

4. Realizar o Planejamento das ações com a participação da comunidade escolar e conselho 

escolar; 

5. Divulgar para a comunidade escolar as aquisições dos recursos do PDDE e Ações Integradas 

(mural, boletim, site da escola etc.); 

6. O Plano de Aplicação deve, obrigatoriamente, ser aprovado pelo Conselho Escolar e passar 

pela supervisão da DDZ, onde deverão ser submetidos à análise e validação dos Técnicos de 

Recursos Federais; 

7. A escolas novas que constituíram Unidade Executora deverão efetuar o cadastro no PDDEWeb 

para garantir o recebimento de recursos; 

8. As escolas deverão adotar os procedimentos estabelecidos pela Resolução nº 15 de 16 de 

Setembro de 2021 e comentários no “Guia de Orientações para Aquisição de Materiais e Bens 

e Contratação de Serviços com Recursos do Programa Dinheiro Direta na Escola (PDDE) e 

Ações Integradas”, disponíveis no sítio www.fnde.gov.br; 

9. Devem ser fixados nas sedes das escolas ou dos polos que representam, em local de fácil 

acesso e visibilidade, a relação dos seus membros e demonstrativo sintético que evidencie os 

bens e materiais e os serviços que lhes foram fornecidos e prestados a expensas do programa, 

com a indicação dos valores; 

10. Disponibilizar para a comunidade escolar e local toda e qualquer informação referente à 

aplicação dos recursos do programa PDDE e Ações Integradas quando solicitadas. 
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