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O PDDE destinou 183,6 milhões para apoiar a alfabetização dos estudantes
O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
destinou 183,6 milhões, para ações voltadas ao apoio e ao
fortalecimento do processo de alfabetização no âmbito do
Programa Mais Alfabetização.
A ação surgiu como estratégia do Ministério da
Educação para dar apoio financeiro às unidades escolares
na alfabetização de alunos dos dois primeiros anos do
ensino fundamental. Responde a situação preocupante
apresentada pela Avaliação Nacional de Alfabetização
(ANA) de 2016, divulgada pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep),
que aponta quantidade significativa de crianças com níveis
insuficientes de alfabetização (leitura, escrita e
matemática).
O objetivo é estimular e apoiar as escolas,
garantindo que todas as crianças estejam alfabetizadas
até o final do segundo ano do ensino fundamental. Além
disso, visa prevenir abandono, reprovação, distorção idade
ano, mediante a intensificação de ações pedagógicas.

O cálculo dos recursos é feito de acordo com o
número de matrículas e turmas informadas no Censo
Escolar do ano anterior ao da adesão, consideradas as
turmas com no mínimo 10 matrículas de 1º e/ou 2º anos do
ensino fundamental. Também será levado em conta o nível
socioeconômico das escolas e o desempenho dos alunos
na Avaliação Nacional de Alfabetização.
Os recursos serão repassados para despesas de
custeio. Dentre as possibilidades de uso das verbas está
aquisição de materiais de consumo e contratação de
serviços, além do ressarcimento de despesas como
transporte e alimentação de assistentes de alfabetização, a
fim de possibilitar a realização das atividades pedagógicas.
Lembrando que o emprego dos recursos deverá seguir os
mesmos procedimentos aplicáveis ao PDDE (pesquisa de
preço, prestação de contas, etc).
Mais orientações podem ser obtidas pelo e-mail
pddeinterativo@mec.gov.br ou pelo telefone (61) 20229307.

Para receber os valores, a escola deve ter pelo
menos uma turma com, no mínimo, dez matrículas no 1º
ano ou 2º ano do ensino fundamental, ter sido indicada
pela secretaria de educação, validada pelo Ministério da
Educação, possuir Unidade Executora Própria (UEx), mas
que não seja consórcio. Também precisa estar regular
junto ao FNDE, com seus cadastros e prestações de
contas.

Editorial
Com o intuito de prevenir o abandono, a
reprovação, a distorção idade/ano e a evasão
escolar dos alunos no ensino fundamental, o FNDE
executa o Programa Mais Alfabetização, cujo
objetivo é fortalecer e apoiar as unidades escolares
no processo de alfabetização dos estudantes
regularmente matriculados no 1º e 2º ano do
fundamental, avaliando-os para que alcancem
níveis suficientes de educação. O FNDE reconhece
que a política instituída por esse programa abre
nova frente de atuação para combater a

quantidade de crianças com níveis insuficientes de
alfabetização apontados pela Avaliação Nacional
de Alfabetização—ANA e avoca a comunidade, a
sociedade e o poder público local, juntamente com
os docentes, para participar do processo.
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FNDE capacita mais de 6 mil
gestores do PDDE em 2018
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime),
mobilizando
os
agentes
para
participarem
das
capacitações.
Para este ano, a priorização dos entes federativos
levou em conta os indicadores de desempenho na gestão
do PDDE, de maneira a privilegiar regiões com índices mais
críticos de adesão, atualização cadastral, execução e
prestação de contas dos recursos. Também foi considerada
a localização geográfica dos municípios polos, de maneira
a facilitar o deslocamento dos participantes.
No exercício de 2018, o FNDE capacitou 6.720
agentes da educação de 1.044 municípios, envolvidos com
a gestão do PDDE nos entes federados, no âmbito da
programação anual de assistência técnica do programa. Os
eventos objetivam instruir os gestores sobre os aspectos
legais, regulamentares e operacionais do programa,
favorecendo o alcance dos objetivos e metas.

De acordo com José Fernando Uchôa, Diretor de
Ações Educacionais do FNDE, “as capacitações nos entes
federados favorece o intercâmbio de informações, troca de
experiências e esclarecimento de dúvidas, indispensáveis
para o bom desempenho das políticas”. Essas
oportunidades “também possibilitam ao FNDE levantar
impressões e dificuldades de seus parceiros na execução
dos programas“, completa o Diretor.

Os eventos foram realizados em parceria com o
Banco do Brasil, que compareceu em todos os eventos
para explanar sobre o Cartão PDDE, e os municípios, que
asseguram o apoio logístico. Também contribuíram para
realização dos eventos, os diretórios regionais da União

Além das atividades nos municípios, no siítio do
FNDE foram disponibilizados conteúdos, manuais, folders e
vídeos didáticos, a fim de alcançar os gestores que não
puderem se dirigir aos encontros. Para consultar, acesse o
endereço: http://www.fnde.gov.br/programas/pdde/area-paragestores/consultas -> Material para estudo.

Mais de 47 mil escolas já retiraram o Cartão PDDE
Em todo o território nacional
47.542 mil escolas já retiraram o
Cartão PDDE nas agências do Banco
do Brasil, para movimentar os
recursos do Programa.

operações por meio dos Terminais de
Autoatendimento do Banco do Brasil.
Nesta etapa, o cartão será emitido
apenas para movimentação dos
recursos do PDDE Básico.

A nova forma de pagamento
está
disponível
para
Unidades
Executoras
Próprias
–
UEx
(Associações de Pais e Mestres,
Conselhos
Escolares
etc.)
representativas de escolas urbanas e
que não sejam consórcio, desde que
estejam com cadastro atualizado no
Sistema PDDEweb e regulares com
prestação de contas de anos
anteriores.

Segundo a CoordenadoraGeral de Ações Educacionais, Nazaré
Marinheiro, o Cartão PDDE inova a
forma de movimentar e controlar o uso
dos recursos do programa. “Com o
cartão, as escolas poderão realizar
suas despesas com mais agilidade e
segurança.”, ressalta a CoordenadoraGeral. “É importante que os gestores
leiam as instruções disponíveis no sítio
do
FNDE
e
providenciem
a
documentação
necessária
com
brevidade para liberar o Cartão PDDE
e poder movimentar os recursos que já
foram transferidos”.

Por meio do Cartão PDDE, as
entidades
poderão
realizar
pagamentos,
transferências
eletrônicas,
emitir
ordens
de
pagamento, realizar saques (sujeito a
limites), retirar extratos entre outras

Todas
realizadas com

as
transações
o cartão serão

registradas
em
demonstrativo
bancário, com a identificação dos
fornecedores ou prestadores de
serviços favorecidos - exceto no caso
de pagamentos em espécie propiciando maior transparência à
sociedade e aos órgãos de controle.
Os recursos serão automaticamente
aplicados em fundos de investimento
de
curto
prazo,
com
resgate
automático.
Para acessar a lista das
escolas selecionadas para receber o
cartão, e obter mais informações sobre
a
novidade,
acesse:
http://www.fnde.gov.br/programas/pdde
/area-para-gestores/cartao-pdde-pdde.
Em 2019 o desafio será a
expansão do uso do cartão para as
escolas situadas na zona rural e para
a execução das Ações Agregadas.
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Fique de olho!
O Boletim Dicas PDDE possui editoria específica para falar sobre as falhas mais comuns identificadas nas ações de
fiscalização e auditoria do FNDE e dos órgãos de controle. Em todas as edições, haverá orientações para prevenir a
ocorrência de impropriedades e irregularidades no uso dos recursos do PDDE e de suas Ações Agregadas. Nesta edição,
abordaremos sobre o controle patrimonial dos bens adquiridos com recursos do programa.

Como fazer o controle patrimonial do PDDE
A ausência de etiquetas ou plaquetas com os
números patrimoniais nos bens permanentes adquiridos
com recursos do PDDE e de suas Ações está entre as
principais falhas identificadas pelos órgãos de controle.
Para realizar o controle patrimonial, os bens
permanentes adquiridos ou produzidos pelas UEx devem
ser doados às prefeituras/secretarias de educação, por
meio do preenchimento do formulário “Termo de Doação”,
imediatamente após a aquisição do bem.
Cabe ao município/estado realizar os registros
administrativos, com vistas à incorporação do bem ao
patrimônio público, geração dos números de tombamento,
produção de plaquetas/etiquetas e posterior afixação nos
bens.
É importante que o controle patrimonial do ente
federado possibilite identificar e localizar os bens
adquiridos com recursos do PDDE, de modo a facilitar os
trabalhos de fiscalizações e auditorias. Essa prática
também dificulta o extravio e reduz a possibilidade do bem
ser usado em finalidade imprópria.
Ressalte-se, ainda, que os bens adquiridos pelas
UEx devem ser disponibilizados e guardados na escola
beneficiária, para uso da comunidade escolar, sendo
vedado seu empréstimo ou cessão para fins diversos ao

planejado pelo colegiado escolar. Se o bem se tornar
inservível, poderá ser transferido para outra escola da rede
de ensino.
No caso das Entidades Mantedoras (EM), se a
entidade for desativada ou o bem se tornar inservível
deverá ser destinado a instituição similar ou a
estabelecimento público de ensino que atue no mesmo
segmento educacional, preferencialmente, sediado no
município ou unidade federativa onde funcionava. Desta
forma, o bem continuará beneficiando o interesse público.

PDDE lança Manual para prevenir falhas
na gestão
O Manual de Orientação para
Prevenção de Falhas na Gestão do
Programa Dinheiro Direto na Escola tem
a intenção de contribuir para que as
UEx e EEx atuem em conformidade
com as normas e regulamentos
aplicáveis, prevenindo ocorrências de
falhas e impropriedades na gestão dos
recursos. Assim, espera-se que a
execução do programa se dê de forma
eficaz e eficiente na manutenção e
melhoria da infraestrutura física e
pedagógica.
Sua concepção teve por base
as principais constatações elencadas
por ações de fiscalização e auditoria da
Controladoria-Geral da União (CGU) e
da Auditoria Interna do Fundo Nacional

de Desenvolvimento da Educação
(AUDIT/FNDE), realizadas nos últimos
anos.
Com esta publicação, o FNDE
pretende ajudar as UEx e EEx
a
planejar, executar e prestar contas dos
recursos do PDDE e de suas Ações
Agregadas, apontando as legislações,
sinalizando os procedimentos a serem
observados, indicando riscos, bem
como sugerindo providências para
atenuá-los.
A primeira versão do Manual,
bem como suas futuras revisões e
atualizações, estarão disponíveis no site
www.fnde.gov.br -> Programas ->
PDDE -> Área para Gestores ->
Consultas
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Conheça os benefícios do Acordo de
Cooperação entre FNDE e Banco do Brasil
O Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o Banco do Brasil celebraram o Acordo de
Cooperação Mútua nº 42/2016, renovado pelo Termo Aditivo 06/12/2017, e o Acordo de Cooperação Mútua nº 45/2018,
para regulamentação dos serviços de abertura, manutenção e movimentação de contas correntes vinculadas aos
programas do FNDE, inclusive as específicas do Cartão PDDE.
As contas vinculadas ao PDDE possuem isenção de tarifas para serviços bancários necessários à execução dos
recursos do programa. Por exemplo, as entidades tem direito a retirar extratos bancários, folhas de cheque, realizar
transferências eletrônicas, TED, DOC, entre outras operações, gratuitamente, independentemente de limites.
Para saber quais são as isenções, clique aqui e acesse a Lista de Serviços Gratuitos para Contas do PDDE. Se quiser
conhecer na íntegra o Acordo de Cooperação Mútua e seu aditivo, acesse www.fnde.gov.br -> Consultas Online ->
Bancos Parceiros.

Perguntas&Respostas
Qual o objetivo do Programa Mais Alfabetização? Fortalecer e apoiar as escolas no processo de alfabetização dos estudantes de todas as turmas do primeiro e segundo anos do ensino fundamental. Entre as principais
ações estão à garantia do assistente de alfabetização ao professor em sala,
a fim de garantir apoio ao processo de alfabetização.

Quais são as instituições beneficiárias? Escolas públicas municipais, estaduais e do
Distrito Federal que possuam estudantes matriculados no 1º ano ou 2º ano do ensino fundamental regular, conforme o Censo Escolar do ano anterior ao da adesão, por intermédio de suas
Unidades Executoras Próprias – UEx:

Para quem os recursos financeiros serão liberados? Para as unidades escolares indicadas pelas secretarias municipais, estaduais e distrital de educação que tenham sido validadas
pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação - SEB-MEC.
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Qual o valor da bolsa (ressarcimento)? É um trabalho voluntário que conta com ressarcimento para alimentação e transporte. Para 10 horas, que precisam ser diluídas durante a semana, o ressarcimento será de 300 reais por turma. Já para turma de 5 horas, como a quantidade de dias que irá para escola é menor, o ressarcimento é de 150 reais.

Como é feito o cálculo dos recursos para cobertura de despesas de custeio?
O cálculo é feito de acordo com o número de matrículas e o número de turmas informado
no Censo Escolar do ano anterior ao ano da adesão, consideradas as turmas com no mínimo 10 matrículas de 1º e/ou 2º anos do ensino fundamental.

Quais escolas podem receber esse Programa? Todas que tenham 10 ou mais alunos
matriculados no 1º e 2º ano do Ensino Fundamental (regular) poderão contar com o Programa.

Qual o total de repasses por escola? Os recursos serão calculados em função do número de matrículas e do número de turmas informados no Censo Escolar do ano anterior ao ano
da adesão tomando como referencial os seguintes valores unitários:
I - quinze reais por matrícula de 1º ano ou 2º ano do ensino fundamental nas referidas turmas;
II - trezentos reais por mês, por turma, para assistente de alfabetização nas unidades escolares vulneráveis;
III - cento e cinquenta reais por mês, por turma, para assistente de alfabetização nas demais
unidades escolares.

Este boletim é uma publicação da Coordenação de Monitoramento e
Apoio à Gestão de Programas (COMAG), com a colaboração da
Boletim Informativo Coordenação de Execução do Dinheiro Direto na Escola (CODDE),
ambas vinculadas à Coordenação Geral de Apoio à Manutenção
Dicas
Escolar (CGAME), da Diretoria de Ações Educacionais (DIRAE), do
FNDE.
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