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PNAIC: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.
O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal
assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios
de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de
idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental.

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.

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: Valdirene Moura da Silva.

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.
O Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007
e regulamentado pelo Decreto 7.083/10, constitui-se como estratégia do
Ministério da Educação para induzir a ampliação da jornada escolar e a
organização
curricular
na
perspectiva
da
Educação
Integral.
As escolas das redes públicas de ensino estaduais, municipais e do Distrito
Federal fazem a adesão ao Programa e, de acordo com o projeto educativo em
curso, optam por desenvolver atividades nos macrocampos de
acompanhamento pedagógico; educação ambiental; esporte e lazer; direitos
humanos em educação; cultura e artes; cultura digital; promoção da saúde;
comunicação e uso de mídias; investigação no campo das ciências da natureza
e educação econômica.
Responsável pelo programa: Andreza Estefany da Silva Oliveira.

PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.
O Programa Brasil Alfabetizado (PBA) está inserido no eixo Acesso a Serviços
do Plano Brasil Sem Miséria. É um programa de alfabetização de jovens a
partir de 15 anos, adultos e idosos, formulado e implementado pelo Ministério
da Educação (MEC).
Como principal estratégia de ação, o PBA apoia e financia projetos de
alfabetização de jovens, adultos e idosos apresentados pelos estados,
municípios e Distrito Federal. A Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão, do Ministério da Educação
(SECADI/MEC), é o órgão responsável pela coordenação e pelo
gerenciamento do Programa em todo o país.
Responsável pelo programa: Maria de Fátima Bezerra Figueirôa.

PROGRAMA ALFABETIZAR COM SUCESSO.
O Programa Alfabetizar com Sucesso, é um Programa da Secretaria de
Educação do estado de Pernambuco, em parceria com a Secretaria de
Educação do município, cujo objetivo é melhorar a qualidade do ensino das
séries iniciais de Ensino Fundamental, visto que o mesmo tem um
acompanhamento sistemático e gerenciamento de dados mensalmente com

fichas de acompanhamento da leitura e escrita e acompanhamento mensal dos
alunos. O mesmo é gerenciado pelo Instituto Ayrton Senna com a inserção
mensal dos dados coletados, juntamente com a Secretaria de Educação de
Pernambuco e a GRE Vale do Capibaribe (Limoeiro).

PROGRAMA SE LIGA PERNAMBUCO.
O programa, criado em 1999, é emergencial e ajuda a corrigir o fluxo escolar
do Ensino Fundamental combatendo o analfabetismo nas primeiras séries,
além de contribuir para a diminuição da evasão escolar.
Responsável pelos programas: Benedita Martins da Silva.

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.

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 pelos programas: 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 Pnae

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: Aílton César Moura da Silva.
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