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Novo ensino médio
Recentemente, disciplinado pela Resolução/ de Mídias da Educação, no âmbito do Programa
CD/FNDE n° 21, de 14 de novembro de 2018, foi lan- Educação Conectada, e que se enquadram nos critéçado o PDDE Novo Ensino Médio que destina recur- rios estabelecidos para o desenvolvimento de como
sos financeiros às Unidades Executoras Próprias – as escolas piloto do Programa de Apoio ao Novo EnUEx, conforme previsto na ação III do Programa de sino Médio.
Apoio ao Novo Ensino Médio, instituído pela Portaria

MEC n. 649/2018.

As EEx também asseguraram a participação

de pelo menos uma escola de cada grupo que aten-

O repasse de recursos, nos moldes operacio- da: modalidades de ensino escolar indígena, quilomnais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto bola ou educação do campo; estudantes do ensino
na Escola – PDDE, visa favorecer escolas públicas médio regular no período noturno que apresentem
distritais e estaduais, selecionadas pelas SEE e que indicadores de vulnerabilidade social; seja a única a
aderiram ao PDDE Novo Ensino Médio (Portaria Mec oferecer ensino médio e/ou que tenha até 130 estun. 1024/2018) para a implantação de pilotos do novo dantes matriculados.
ensino médio, ação II do Programa de Apoio, com-

O financiamento dos recursos destinados a

templando também, parte das escolas participantes essa ação, terá um valor fixo de R$20.000 por unidada avaliação de impacto do Programa de Fomento de escolar e um valor per capita de R$170.00, que
às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral – poderá ser realizado em três parcelas.

EMTI. (Portaria MEC 1023/2018).
Condicionalmente, as EEx aderiram ao programa por meio do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação - SIMEC. A adesão constituiu em: confirmar participação, selecionar as escolas elegíveis e ratificar
as escolas sorteadas para a avaliação de impacto do
EMTI.
Conforme o art. 4° da Resolução, as EEx priorizam as escolas que participam do Centro Nacional

Editorial
O ensino técnico constitui uma modalidade de ensino profissional, orientada para a inserção do
estudante ao mundo do trabalho, como uma das opções ofertadas na última etapa da educação
básica, o ensino médio. A reforma do ensino médio, aprovada por meio da lei n.13415/2017,
ampliou a carga-horária de 2400 para 3000 horas para essa etapa de ensino e estabeleceu uma
nova estrutura para a organização curricular contemplando uma base nacional comum e a oferta
de diferentes itinerários formativos com foco em uma das áreas do conhecimento e/ou na formação técnica e profissional. A Lei º 13.415/2017, também instituiu a Política de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral que prevê o repasse de recursos do Ministério da Educação para os Estados e Distrito Federal para atender as escolas que implementarem o ensino
médio em tempo integral e pelo prazo de 10 anos.
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A expansão do cartão PDDE na zona rural
A Coordenação-Geral de Apoio à Manutenção Escolar (CGAME)
tem como prioridade disponibilizar, para as escolas situadas nas
áreas rurais, o cartão PDDE. A meta é que, até o fim de 2019, migrem para a conta cartão as UEx situadas em municípios que possuem agência bancária e internet 4G.
O FNDE tem promovido a interação com o Banco do Brasil para
alinhar a estratégia de divulgação do Cartão PDDE com a finalidade de mobilizar e orientar as UEx pertencentes às zonas rurais de todo território nacional sobre os procedimentos para retirada e devida utilização de cartão magnético.

O FNDE deliberou sobre a estratégia de expansão do cartão PDDE para a zona rural. Dentre as
ações estão previstas: capacitações presenciais em todos os estados da federação com a presença da
equipe do PDDE e do Banco do Brasil, elaboração e difusão de mensagens eletrônicas por mala direta e
atendimento às demandas por meio do e-mail cartãopdde@fnde.gov.br .
O FNDE conta também com o apoio da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação
—UNDIME e da Confederação Nacional de Municípios —CNM na divulgação e difusão de informações.
Por oportuno, informamos que ainda há Cartões PDDE, de escolas situadas na zona urbana, a
serem retirados nas agências bancárias. Clique aqui para verificar a lista.

As capacitações técnicas terão nova programação
A programação de assistência técnica terá novo fôlego, pois abrangerá todos os programas
assistidos pela Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar (CGAME) que comportam o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
e Caminho da Escola.
Essa assistência tem como objetivo informar, atualizar e orientar as entidades quanto aos aspectos regulamentares e operacionais dos programas, visando dotar os especialistas de segurança
técnica na efetivação dos processos necessários à execução descentralizada dos programas, favorecendo o alcance das metas e prioridades das políticas educacionais.
Nosso público alvo são as Entidades Executoras (EEx), Unidades Executoras Próprias (UEx) e
Entidades Mantenedoras (EM) que executam o PDDE, e a equipe do transporte escolar que atuam nas
Prefeituras Municipais e Secretarias Estaduais de Educação, com a fiscalização e o acompanhamento

do Conselho de Acompanhamento e Controle Social (CACS/FUNDEB).
A seleção dos municípios polos, ocorre com observância ao resultado apurado no Índice de
Desempenho da Gestão Descentralizada do PDDE (Ideges PDDE), relativo a execução no exercício
de 2018. O índice agrupa três indicadores: o nível de adesão e atualização cadastral ao PDDE, percentual de cadastros atualizados, índice de execução de recursos e índice de regularidade com prestação de contas.
Além da capacitação in loco, outras formas de atuação de assistência técnica serão realizadas em
2019, como a elaboração e difusão do periódico Boletim Informativo, de mensagens eletrônicas por
mala direta (e-mail ) e de apoio ao atendimento a demandas de informação (e-mails institucionais e
atendimento institucional).

Boletim n° 1 - Edição 10, Ano 4.

3 1

Fique de olho!
A atualização cadastral é necessária para o recebimento de
recursos
O Programa Dinheiro Direto na Escola
(PDDE) tem por finalidade prestar assistência
financeira para as escolas, em caráter suplementar, repassando recursos para contribuir com a
manutenção e melhoria da infraestrutura física e
pedagógica, elevando o desempenho escolar e
minimizando a evasão do aluno. O Programa
também incentiva a participação social e a autogestão escolar.
Dessa forma as entidades envolvidas devem realizar a atualização cadastral, possibilitando que o FNDE possa enviar orientações sobre a
execução do PDDE e demais Ações Agregadas,

mantendo-as informadas a respeito das novidades
e especificidades do programa.
Para isso, o FNDE disponibilizou em seu

dem ser realizados cadastros, atualizações das
informações disponíveis de endereços, mandato
dos conselheiros, entre outros dados cadastrais.

Para atualizar os dados, basta entrar na
página eletrônica do FNDE e selecionar a opção
“Sistemas/PDDEWeb”. Faz-se necessário possuir senha do PDDEWeb. A entidade que perdeu a
senha ou que ainda não a possui, deverá solicitá
-la no próprio sistema. Assim o cadastro estará
concluído

quando

apresentar

a

mensagem

“Operação realizada com sucesso” e emitir o formulário com as informações disponibilizadas.
A meta é que os dados cadastrais de todas as entidades envolvidas sejam atualizados.

Esta ação é importante para efetivação do repasse de recursos.

sítio eletrônico o sistema PDDEWeb. Nele po-

Troca de mandato dos presidentes das UEX
Em 2019 várias Unidades Executoras Pró- tes em suas contas bancárias.
prias-UEx, realizarão eleições para renovação de
seus dirigentes. A relação das UEx com mandatos
a vencer estão publicadas no portal do FNDE, clique aqui para acessá-la.

Desta forma, na mesma assembleia, após
deliberação quanto à presidência da entidade, deve
-se escolher o vice-presidente, tesoureiro e os de-

mais integrantes da diretoria, competindo ao secre-

Recomenda-se que o processo de renova- tário(a) da assembleia a lavratura das atas e o reção da diretoria da UEx seja iniciado ainda no man- colhimento das assinaturas dos participantes da
dato de sua atual diretoria para que não sejam cria- assembleia. Realizada a escolha dos membros da
dos períodos em que a Unidade ficará sem dirigen- diretoria, a nova composição, deverá atualizar seus
tes, tendo em vista que o processo de escolha da cadastros no sistema PDDEWEb, mesmo que já
nova diretoria, a lavratura de ata e seu registro em tenham atualizado as informações no presente
cartório demandam um tempo considerável, no exercício.
qual, entre outras consequências, a UEx não consegue movimentar os recursos porventura existen-
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Perguntas&Respostas
O que é o Novo Ensino Médio?
A Lei nº 13.415/2017 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e estabeleceu uma
mudança na estrutura do ensino médio, ampliando o tempo mínimo do estudante na escola de 800
horas para 1.000 horas anuais (até 2022) e definindo uma nova organização curricular, mais flexível, que contemple uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a oferta de diferentes possibilidades de escolhas aos estudantes, os itinerários formativos, com foco nas áreas de conhecimento
e na formação técnica e profissional. A mudança tem como objetivos garantir a oferta de educação
de qualidade à todos os jovens brasileiros e de aproximar as escolas à realidade dos estudantes de
hoje, considerando as novas demandas e complexidades do mundo do trabalho e da vida em sociedade.

As escolas de ensino médio receberão ajuda financeira para aumentar a
carga horária para tempo integral?
Por meio do Programa de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral – EMTI Portarias n.1145/2016, n.727/2017 e n.1023/2018)
as Secretarias de Educação Estaduais e Distrital tem recebido recursos para ampliação das matrículas de tempo integral na etapa ensino médio. Conforme a lei
n.13415/2017que instituiu a Política de Fomento às Escolas de Ensino Médio em
Tempo Integral, o prazo para repasse de recursos é de 10 anos. A meta é atender 500 mil novas matrículas e neste momento já contamos com aproximadamente 370 mil.

Quais serão os benefícios do Programa Novo Ensino Médio para os estudantes com a
nova organização curricular?
O Novo Ensino Médio pretende atender às necessidades e às expectativas dos jovens, fortalecendo o protagonismo juvenil na medida em que possibilita aos estudantes escolher o itinerário formativo no qual desejam aprofundar seus conhecimentos. (Lei nº 13.415/2017 )

O Novo Ensino Médio exclui disciplinas dos currículos?
Não. O novo ensino médio amplia a carga-horária de 2400 para 3000 horas e traz uma nova
estrutura na organização curricular dessa etapa de ensino, contemplando até 1800 horas de
base nacional comum e, no mínimo, 1200 horas para a oferta de diferentes itinerários formativos.
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Em que situações é necessário prestar contas? A prefeitura/secretaria de educação deve proceder com a obrigação legal em prestar contas sempre que suas escolas
forem beneficiadas com recursos do PDDE naquele exercício, inclusive por meio de
suas Unidades Executoras Próprias (UEx). Também deverá prestar contas sempre que
houver saldos de recursos reprogramados de anos anteriores, mesmo que não tenham
ocorrido novos repasses. Vale lembrar que, mesmo se não houver execução de recursos, é necessário prestar contas.

A prefeitura/secretaria de educação tem obrigação de divulgar informações a
cerca da execução dos recursos do PDDE à comunidade?

Sim. Em observância aos princípios de transparência e participação popular que
devem nortear a Administração Pública, a EEx deverá disponibilizar às comunidades escolares e local toda e qualquer informação referente à aplicação dos recursos do programa, para subsidiar o exercício do controle da coisa pública, no sentido de que as verbas sejam utilizadas em seus fins sociais.

A Entidade deve divulgar à comunidade escolar a ata com as prioridades de uso
dos recursos do PDDE?
Sim. As UEx devem afixar, na sede das escolas que representam, em local de fácil
acesso e visibilidade (mural, boletim, site da escola etc.) as prioridades a serem atendidas e respectivas decisões colegiadas e demonstrativo sintético que evidencie os
bens e materiais e os serviços que lhes serão fornecidos e prestados a expensas do
PDDE, além de suas ações agregadas.

Por que é necessário prestar contas do PDDE?
Além de ser obrigação prevista na Constituição Federal e nas normas do programa,
a elaboração da prestação de contas é indispensável para possibilitar que a comunidade escolar e os órgãos competentes possam acompanhar o que está sendo
feito dos recursos públicos. Ela constitui importante instrumento de transparência
que possibilita com que todos os cidadãos verifiquem se o dinheiro foi utilizado nas
finalidades devidas, e na forma correta.
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