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PROGRAMAS 

 

  PDDE: PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. 

  O PDDE consiste na assistência financeira às escolas públicas da educação 

básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal e às escolas privadas 

de educação especial mantidas por entidades sem fins lucrativos. O objetivo 

desses recursos é a melhoria da infraestrutura física e pedagógica, o reforço da 

autogestão escolar e a elevação dos índices de desempenho da educação básica. 

Os recursos do programa são transferidos de acordo com o número de alunos, de 

acordo com o censo escolar do ano anterior ao do repasse. 

Responsável pelo programa: Gestores das Unidades Escolares. 

 

 

 



 

 

 

PDDE: ESCOLA DO CAMPO 

  A ação denominada PDDE ESCOLA DO CAMPO – Programa Dinheiro 

Direto na Escola para auxílio às escolas do campo, tem por objetivo promover a 

melhoria da qualidade do ensino nestas escolas, por meio do repasse de recursos 

para garantir a manutenção, conservação, reparos e ou pequenas ampliações em 

suas instalações, bem como a aquisição de mobiliário escolar, refeitórios escolares 

e utensílios de cozinha e outras ações de apoio com vistas à realização de 

atividades educativas e pedagógicas coletivas requeridas pelas escolas de 

educação básica. 

Responsável pelo programa: Gestores das Unidades Escolares. 

 

   

PDE: PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA. 

 

  O Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE-Escola) auxilia a escola 

pública, pois trata-se de planejamento estratégico em que a escola investe em sua 

qualificação para oferecer mais qualidade de ensino ao estudante, aumentando a 

aprendizagem escolar. O PDE-Escola auxilia as equipes a trabalhar com os 

mesmos objetivos e em busca de resultados comuns, reconhecendo que os 

ambientes sociais estão em constante mudança. 

 

Responsável pelos programas: Gestores das Unidades Escolares. 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA 

 

  O Programa Criança Alfabetizada é um Programa da Secretaria de 

Educação do estado de Pernambuco, em parceria com a Secretaria de Educação 

do município, cujo objetivo é a melhoria na aprendizagem na educação infantil e 

no 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, e garantir a alfabetização, até os 7 (sete) 

anos de idade, de todas as crianças da rede pública em Pernambuco, com 

promoção de ações nos municípios. 

 

Responsável pelo programa: Andreza Estefany da Silva Oliveira 

 

 

  PNATE: PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE 

DO ESCOLAR. 

 

  Foi instituído pela Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, com o objetivo de 

garantir o acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares dos alunos do 

ensino fundamental público residentes em área rural que utilizem transporte 

escolar, por meio de assistência financeira, em caráter suplementar, aos estados, 

Distrito Federal e municípios. 

 

 

Responsável pelo programa: Patrícia Maria Pessoa Figueirôa. 

 

 

 

 

 



 

 

   

PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA  

 

  Foi criado pela Resolução nº 3, de 28 de março de 2007, e consiste na 

concessão, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), de linha de crédito especial para a aquisição, pelos estados e 

municípios, de ônibus, miniônibus e micro-ônibus zero quilômetro e de 

embarcações novas. 

 

Responsável pelo programa: Patrícia Maria Pessoa Figueirôa. 

PNAE: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR. 

 

  É um programa de assistência financeira suplementar com vistas a garantir 

no mínimo uma refeição diária aos alunos beneficiários. A criação do PANE 

ocorreu em 1.983. Contudo, a origem do mesmo remonta à 1.954, com a 

Campanha da Merenda Escolar, no governo de Getúlio Vargas. 

Responsável pelo programa: Maria Patrícia Wanderley da Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AÇÕES 

 

ENCONTROS PEDAGÓGICOS 

 

   No período letivo de 2021 serão realizados encontros pedagógicos, 

confirme calendário escola. Os mesmos acontecerão no formato remoto, em face 

da pandemia do coronavírus, cujo objetivo maior foi fortalecer ação reflexiva do 

educador, frente à necessidade de intervir no fazer pedagógico. 

    

   

REUNIÕES 

 

      A Secretaria também está atenta aos problemas das Unidades 

Escolares, realizando consultas junto à comunidade para ouvir e prestar 

esclarecimentos, quanto o funcionamento e a dinâmica de vida escolar. 

 

 

ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES 

 

Durante o Ano letivo de 2021 serão realizados encontros remotos 

com os diretores e supervisores responsáveis pelas Escolas da rede para avaliar a 

função dos Conselhos Escolares e sua importância na comunidade escolar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACOMPANHAMENTO DAS ESCOLAS 

 

Uma vez que cada Supervisor foi designado ao acompanhamento 

das Escolas, que compõem a estrutura educacional vigente em nosso município, 

assim como o trabalho dos professores no exercício de sua docência, desta forma, 

todas as Unidades de Ensino são monitoradas semanalmente, tendo como 

mecanismos de suporte os instrumentais de acompanhamento, que possibilita a 

efetividade interventiva. 

Destarte, os alunos, professores, equipe pedagógica e gestora 

foram acompanhados pelo Setor Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação 

de forma efetiva, através de mecanismos de avaliação e de suporte pedagógico ao 

longo de todo ano letivo. 

 

SIMAEV 

   Sistema Municipal de Avaliação Educacional de Vertentes – 

Avaliação Interna aplicada em toda Rede Municipal de Ensino, nesse ano sendo 

adaptado para o formato remoto, em face da pandemia do coronavírus. Avaliação 

esta, que tem dentre suas finalidades a de potencializar a efetividade das 

intervenções realizadas durante o ano letivo pelo Setor Pedagógico em busca da 

melhoria da Educação prestada por nosso município na Rede Municipal. 

 

PreparAção 

   

  Aulões preparatórios para as avaliações externas – Ofertado aos 

alunos do 9º ano da Rede Municipal de Ensino, com palestras motivacionais e 

aulas diferenciadas ministradas por professores especializados e adaptadas ao 

formato remoto, em face da pandemia do coronavírus. 

 



 

 

 

CONCURSO ASPA – LER BEM 

 

   O CONCURSO LER BEM, visa através de uma competição escolar, 

incentivar a formação de jovens leitores do 4º ano do Ensino fundamental I, 

matriculados nas escolas municipais Pernambucana. Considerando a leitura como 

um dos meios pelo qual se obtém conhecimento das mais diversas áreas 

facilitando então, a argumentação e vocabulário para a produção de um texto oral 

ou também escrito.  

 Com a organização e participação ao decorrer dos anos, Vertentes acumula 

boas colocações em sua trajetória, como exemplo a última de 2019, alcançando o 

2º lugar geral. 

Responsável pelo programa: João Paulo Menezes  

 

EVENTOS  

A Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, vem ao 

longo dos anos participando de forma significativa nas festividades e 

comemorações previstas no calendário escolar, bem como na promoção de 

eventos na área de Esportes. 

Contudo, considerando a emergência de saúde pública de 

importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19), todas as atividades 

que envolvem coletividade e aglomerações por consequência, serão adaptadas para 

o formato remoto ou paralisadas, quando não houver possibilidade de adaptação. 

 

Vertentes, 08 de janeiro de 2021. 

 

RAYANNE VIEIRA DE OLIVEIRA 

- Secretária de Educação - 


