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PNAIC: Pacto Nacional pela Alfabetizagao na ldade Certa.

O Pacto Nacional pela Alfabetizagao na ldade Certa 6 um compromisso
formal assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e
municipios de assegurar que todas as criangas estejam alfabetizadas ate os
oito anos de idade, ao final do 30 ano do ensino fundamental.

PDDE: Programa Dinheiro Direto na Escola.

O PDDE consiste na assistencia financeira as escolas piblicas

da
educagao besica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal e as
escolas privadas de educagao especial mantidas por entidades sem fins
lucrativos. O objetivo desses recursos 6 a melhoria da infraestrutura fisica e
pedagogica, o reforgo da autogestao escolar e a elevagao dos indices de
desempenho da educagao basica. Os recursos do programa sao transferidos
de acordo com o nUmero de alunos, de acordo com o censo escolar do ano

anterior ao do repasse.
PDDE: ESCoLA Do CAMPO

-

Programa Dinheiro
Direto na Escola para auxilio as escolas do campo, tem por objetivo promover
a melhoria da qualidade do ensino nestas escolas, por meio do repasse de
recursos para garantir a manutengao, conservagao, reparos e ou pequenas
ampliagoes em suas instalaqoes, bem como a aquisigao de mobiliario escolar,
refeit6rios escolares e utensilios de cozinha e outras a96es de apoio com vistas
a realizaqao de atividades educativas e pedag6gicas coletivas requeridas pelas
escolas de educagao bdsica.

A agao denominada PDDE ESCOLA DO CAMPo
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PDE: Plano de Desenvolvimento da Escola.

O Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE-Escola) auxilia a escola
p0blica, pois trata-se de planejamento estrategico em que a escola investe em
sua qualificaQao 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 estao em constante mudanqa

Responsevel pelos programas: Valdirene l\4oura da Silva.

PROGRAMA MAIS EDUCAQAO

O Programa Mais Educagao, instituido pela Portaria lnterministerial no
17l2OO7 e regulamentado peto Decreto 7.083/10, constitui-se como estrategia
do Ministerio da EducaQao para induzir a ampliagao da jornada escolar e a

organizaqao curricular

na

perspectiva

da

Educagao

lntegral
As escolas das redes p0blicas de ensino estaduais, municipais e do Distrito
Federalfazem a adesao ao Programa e, de acordo com o proieto educativo em
macrocampos de
desenvolver atividades
curso, optam
acompanhamento pedag6gicol educagao ambiental; esporte e lazer: direitos
humanos em educaqao; cultura e artes; cultura digital; promo9ao da sa0dei
comunicagao e uso de midias; investigaqeo no campo das ciencias da natureza

nos

por

e educaqao economica.

Respons6vel pelo programa: Andreza Estefany da Silva Oliveira

PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.

O Programa Brasil Alfabetizado (PBA) esta inserido no eixo Acesso a
Servigos do Plano Brasil Sem Mis6ria. E um programa de alfabetizagao de
jovens a partir de 15 anos, adultos e idosos, formulado e implementado pelo
Ministerio da Educaqao (NIEC).

Como principal estrategia de agao, o PBA apoia e financia projetos de
alfabetizagSo de jovens, adultos e idosos apresentados pelos estados'
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Alfabetizageo, Diversidade e lnclusao, do Minist6rio da Educaqao
(SECADI/MEC), 6 o orgao responsevel pela coordena9ao e pelo
gerenciamento do Programa em todo o pais

Responsevel pelo programa: Zoneide Leal Maciel.

PROGRAMA ALFABETIZAR COM SUCESSO,

O Programa Alfabetizar com Sucesso, 6 um Programa da Secretaria de
Educagao do estado de Pernambuco, em parceria com a Secretaria de
Educagao do municipio, cujo objetivo 6 melhorar a qualidade do ensino das
s6ries iniciais de Ensino Fundamental, visto que o mesmo tem um
acompanhamento sistematico e gerenciamento de dados mensalmente com
fichas de acompanhamento da leitura e escrita e acompanhamento mensal dos
alunos. O mesmo 6 gerenciado pelo lnstituto Ayrton Senna com a insergao
mensal dos dados coletados, juntamente com a Secretaria de Educagao de
Pernambuco e a GRE Vale do Capibaribe (Limoeiro).
Responsavel pelo programa: Fabiana Barbosa de Andrade Miranda

PROGRAIV1A SE LIGA PERNAMBUCO.

O programa, criado em 1999, 6 emergencial e ajuda a corrigir o fluxo
escolar do Ensino Fundamental combatendo o analfabetismo nas primeiras
s6ries, al6m de contribuir para a diminuigao da evasao escolar.

Responsavel polo programa: Zuleik Cavalcanti.

PNATE: Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar.

Foi instituido pela Lei no 10.880, de I de junho de 2004, com o objetivo
de garantir o acesso e a permanencia nos estabelecimentos escolares dos
alunos do ensino fundamental publico residentes em area rural que utilizem
transporte escolar, por meio de assistCncia financeira, em car6ter suplementar,
aos estados, Drstrito Federal e municipios.

O TRABALHO CONT:NuA

PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
Foi criado pela Resolu9ao no 3, de 28 de margo de 2007, e consiste na
concessao, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econ6mico e Social
(BNDES), de linha de credito especial para a aquisigao, pelos estados e
municipios, de 6nibus, mini6nibus e micro-6nibus zero qui16metro e de
embarcag6es novas.

Responsevol pelos programas: Patricia Maria Pessoa Figueir6a.

PNAE: Programa Nacional de Alimentagao Escolar.

E um programa de

assistoncia financeira suplementar com vistas a
garantir no minimo uma refeigao diaria aos alunos beneficiarios. A criagao do
Pnae ocorreu em 'l.983. Contudo, a origem do mesmo remonta a 1.954, com a
Campanha da Merenda Escolar, no governo de GetUlio Vargas.

Responsivel polo programa: Ailton Cesar Moura da Silva.

Vertentes, 23 de dezembro de 2014.
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