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Gestão Educacional

01. Planejamento Estratégico da Secretaria - PES
O que é
Processo gerencial desenvolvido pela secretaria de educação, para alcançar uma situação
desejada, de maneira efetiva, com a melhor concentração de esforços e recursos. Ao
realizá-lo, a secretaria analisa seu desempenho, processos, relações internas e externas,
condições de funcionamento e resultados. A partir dessa análise, projeta o futuro, define
aonde quer chegar, as estratégias para alcançar os objetivos, quais os processos e as
pessoas envolvidas. O PES promove o fortalecimento institucional da secretaria visando à
melhoria da gestão da escola e do desempenho do aluno.
Objetivo
Assegurar o alinhamento das políticas das secretarias de educação, de forma a garantir
sustentabilidade na implementação das ações voltadas para o fortalecimento das escolas e
a melhoria do desempenho do ensino público.
A quem se destina
O Planejamento Estratégico se destina às secretarias estaduais e municipais de educação.
Tipo de apoio
Suporte técnico na elaboração e execução do Plano Municipal e Estadual de Educação.
Unidade Administrativa Responsável
Fundo de Fortalecimento da Escola - Fundescola/ Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE
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02. Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE
O que é
O Plano de Desenvolvimento da Escola é uma tecnologia educacional que proporciona o
fortalecimento da autonomia das escolas por meio de um diagnóstico efetivo de seus
problemas e respectivas causas, suas dificuldades, suas potencialidades, e a definição de
um plano de melhoria dos resultados, com foco na aprendizagem dos alunos. É composta
por processo gerencial que implica a auto-avaliação da escola, a definição de sua visão
estratégica e a elaboração de seu Plano de Ação, explicitando onde a escola quer chegar,
como chegará, quando chegará e com que recursos.
Objetivo
Desenvolver capacidade gerencial na rede estadual e municipal de ensino e a qualidade
das escolas públicas (estaduais e municipais) mediante a elaboração e implementação do
Plano de Desenvolvimento Estratégico da Escola (PDE) e o financiamento de Projetos
Escolares nele contidos.
A quem se destina
Escolas estaduais e municipais do ensino fundamental, podendo também ser utilizada no
planejamento de unidades de educação infantil e do ensino médio.
Tipo de apoio
Apoio financeiro para a escola implementar o Plano de Desenvolvimento da Escola. É
repassado às UEx, por meio de transferência automática, mediante a elaboração e
aprovação do Plano de Aplicação.
Unidade Administrativa Responsável
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
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03. Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
O que é
É um programa executado em parceria que envolve as três esferas de governo,
organizações não governamentais (ONGs) e a comunidade escolar. Sua concepção
baseou-se no princípio da descentralização da execução dos recursos da União destinados
à educação e no reforço ao exercício da cidadania, reconhecendo que “o cidadão será
tanto mais cidadão quanto menos for espectador e maior for seu compromisso com o bem
comum ou com o interesse público”.
Objetivo
Contribuir para a elevação da qualidade do ensino e sua universalização, garantindo o
acesso e a permanência da criança na escola. Para isso, auxilia a escola na dotação de
recursos didático-pedagógicos e humanos bem preparados, com vistas à promoção da
eqüidade de oportunidades educacionais, como meio de redução das desigualdades
sociais e de consolidação da cidadania.
A quem se destina
É direcionado às escolas públicas do ensino fundamental das redes estaduais, municipais e
do Distrito Federal, bem como às escolas privadas de educação especial mantidas por
organizações não-governamentais (ONGs) sem fins lucrativos.
Tipo de apoio
Suporte financeiro à ampliação da autonomia das escolas repassado por meio de
transferência automática.
Unidade Administrativa Responsável
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
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04. Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares
O que é
Programa que visa desenvolver ações de fomento à implantação e ao fortalecimento de
Conselhos Escolares nas escolas públicas de Educação Básica. Aos Conselhos Escolares
cabe reforçar o projeto político-pedagógico da escola, como a própria expressão da
organização educativa da unidade escolar, que deverá orientar-se pelo princípio
democrático da participação.
Objetivo
Criação e fortalecimento de Conselhos Escolares com vistas a garantir a efetiva
participação das comunidades escolar e local na gestão das escolas e na melhoria da
qualidade do ensino ofertado.
A quem se destina
Técnicos e dirigentes das secretarias estaduais de educação, técnicos e dirigentes das
secretarias municipais de educação e representantes dos trabalhadores em educação que
atuam nos sistemas de ensino (sindicato), e os conselheiros escolares (público-alvo
indireto).
Tipo de apoio
Apoio aos municípios e estados na organização dos Conselhos Escolares e na formação
dos conselheiros.
Unidade Administrativa Responsável
Secretaria de Educação Básica - SEB
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05. Programa Nacional de Capacitação de Conselheiros Municipais de Educação-PróConselho
O que é
Programa que incentiva e qualifica a participação da sociedade na tarefa de avaliar, definir
e fiscalizar as políticas educacionais e, assim, garantir a universalização dos direitos
básicos capazes de promover o exercício da cidadania.
Objetivo
O Pró-Conselho pretende ampliar a capacidade de entendimento e de atuação dos
conselheiros municipais de educação, bem como fomentar a criação de novos Conselhos
Municipais de Educação e, ainda, consolidar uma estrutura educacional que possibilite a
inclusão social com eficiência e a participação coletiva no Programa. Para isso, realiza
encontros estaduais de capacitação de conselheiros municipais de educação em todo o
País.
A quem se destina
Conselheiros municipais de educação.
Tipo de apoio
Apoio à organização dos Conselhos e formação dos conselheiros.
Unidade Administrativa Responsável
Secretaria de Educação Básica - SEB
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06. Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino no Processo de Avaliação do Plano
Nacional de Educação/ PNE e de Elaboração, Implantação e Avaliação dos Planos
Estaduais e Municipais de Educação
O que é
O Programa atende estados e municípios por meio de capacitação presencial e a distância
e de disseminação de documentos contendo as orientações necessárias para o processo
de elaboração e implementação dos Planos Estaduais e Municipais de Educação
Objetivo
Subsidiar o processo de avaliação do Plano Nacional de Educação – PNE – e capacitar
gestores educacionais para a elaboração dos Planos Estaduais e Municipais de Educação,
com vistas ao cumprimento das metas definidas no PNE.
A quem se destina
Gestores, diretores, servidores e técnicos das secretarias estaduais e municipais de
educação, e outros órgãos envolvidos no processo de implementação, implantação,
acompanhamento e avaliação dos Planos Estaduais e Municipais de Educação.
Tipo de apoio
Orientações técnicas para subsidiar a avaliação do PNE e a elaboração do Plano Estadual
ou Municipal de Educação, por meio da produção de documentos, encontros e formação de
gestores.
Unidade Administrativa Responsável
Secretaria de Educação Básica - SEB
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07. Projeto Presença
O que é
Projeto de apoio à permanência dos alunos na escola. Conta com a efetiva participação
dos trabalhadores da educação e envolve as três esferas da federação – união, estados,
Distrito Federal e municípios – no acompanhamento do acesso e da permanência dos
alunos na escola, consolidando o valor da educação como bem e direito fundamental do
cidadão.
Objetivo
Oferecer dados precisos e atualizados para subsidiar a implantação e o monitoramento das
políticas públicas educacionais; fornecer mecanismos para uma gestão escolar mais
eficiente, otimizando a distribuição dos recursos públicos federais, de acordo com o número
de matrícula nas escolas de cada município; possibilitar a integração com os programas
sociais.
A quem se destina
Escolas da rede pública de ensino. A participação do município é garantir e acompanhar
toda a execução do Projeto nas redes municipal, estadual, federal e privada de sua região
administrativa.
Tipo de apoio
Apoio aos municípios e estados no controle da freqüência dos alunos, podendo assim,
auxiliar na diminuição da evasão e, conseqüentemente, na melhoria da aprendizagem.
Unidade Administrativa Responsável
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP
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08. Programa Escola de Gestores
O que é
Programa para a formação continuada em serviço, semi-presencial, de gestores de escolas
públicas estaduais e municipais das cinco regiões brasileiras. O seu foco é a atualização
dos saberes profissionais dos gestores que dele venham a participar, por meio do
fornecimento de subsídios e do acompanhamento de suas ações no próprio local de
trabalho.
Objetivo
Oferecer subsídios aos gestores escolares para que eles possuam as ferramentas
específicas, de acordo com os novos marcos legais e o contexto da gestão democrática do
ensino, para viabilizar e assegurar o direito à educação escolar básica com qualidade
social.
A quem se destina
Diretores, vice-diretores, secretário de escola, supervisores educacionais, orientadores
educacionais, coordenadores de área e educadores da Educação Básica pública.
Tipo de apoio
Formação de Gestores para melhor desempenho de suas funções.
Unidade Administrativa Responsável
Secretaria de Educação Básica - SEB
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09. Programa de Fortalecimento Institucional das Secretarias Municipais de
Educação
O que é
O Programa oferece subsídios aos gestores municipais para estruturar a secretaria
municipal de educação, de acordo com os marcos legais e no contexto da política de
fortalecimento da Educação Básica com qualidade social, visando ao seu desenvolvimento
institucional, considerando ser a secretaria um órgão gestor da educação.
Objetivo
Fortalecimento das atividades de reestruturação e revisão dos processos de trabalho,
identificação das possíveis dificuldades do processo, construção de um projeto de
continuidade das atividades a partir de uma nova visão, propiciando a criação de um
ambiente de trabalho mais dinâmico e atual, tendo como propósito final o atendimento, de
maneira eficaz, das necessidades internas da secretaria e da comunidade escolar como um
todo.
A quem se destina
Gestores/ dirigentes e técnicos de secretarias de educação dos municípios da região do
semi-árido, que abarcam os nove estados do Nordeste e o estado de Minas Gerais.
Tipo de apoio
Orientar os gestores na organização das Secretarias.
Unidade Administrativa Responsável
Secretaria de Educação Básica - SEB
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10. Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educação - PRADIME
O que é
O Programa busca apoiar os dirigentes municipais de educação municipal na gestão dos
sistemas de ensino e das políticas educacionais, bem como contribuir para o avanço em
relação às metas do Plano Nacional de Educação. Articula a formação permanente, o apoio
à gestão e a troca de experiências de modo a desenvolver a gestão no âmbito municipal e
a fortalecer a rede de dirigentes, em parceria com a União dos Dirigentes Municipais de
Educação – UNDIME.
Objetivo
Fortalecer a atuação dos dirigentes municipais de educação frente à gestão pública por
meio de encontros presenciais e por módulos de educação á distância
A quem se destina
Dirigentes municipais de educação de todos os municípios brasileiros.
Tipo de apoio
Apoio técnico oferecido por meio de disponibilização de material de orientação, encontros
presenciais, módulos de educação a distância, palestras e indicação de ferramentas para
uso dos gestores municipais. A troca de experiências é oportunizada no Observatório de
Experiências Inovadoras.
Unidade Administrativa responsável
Secretaria de Educação Básica - SEB
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11. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB
O que é
Fundo de natureza contábil, composto por recursos dos próprios estados, Distrito Federal e
municípios e uma parcela de complementação da União, que é assegurada em caráter
eventual, quando o valor por aluno/ ano do Fundo, no âmbito de cada estado, não alcança
o valor mínimo nacional, fixado anualmente. O Fundeb abrange toda a Educação Básica –
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos.
Objetivo
Promover a universalização, a manutenção e a melhoria qualitativa da Educação Básica,
particularmente no que tange à valorização dos profissionais do magistério em efetivo
exercício.
A quem se destina
Professores e alunos da Educação Básica dos sistemas públicos de ensino.
Tipo de apoio
A distribuição dos recursos do Fundeb é realizada automaticamente, de acordo com o
número de alunos matriculados na Educação Básica das redes públicas de ensino.
Unidade Administrativa Responsável
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
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12. Avaliação Nacional da Educação Básica – ANEB
O que é
Avaliação da qualidade da Educação Básica e da eficiência das redes de ensino público
(federal, estadual, municipal e do Distrito Federal) e particular. Indica o quão eficientes são
as redes de ensino ao ensinarem Língua Portuguesa e Matemática. Também coleta dados
sobre o contexto em que os alunos estudam (condições pessoais, familiares, perfil do
professor, perfil do diretor da escola e características de infra-estrutura da escola) para
verificar a relação existente entre esses fatores e o desempenho dos (as) alunos (as). As
séries avaliadas são a 4ª e a 8ª do Ensino Fundamental (serão incluídos o 5º e o 9º anos
nas escolas que já tiverem o Ensino Fundamental ampliado) e 3ª do Ensino Médio.
Objetivo
Avaliar uma amostra representativa dos vários segmentos do sistema de ensino brasileiro,
sendo que, a cada ciclo, são avaliados cerca de 300.000 alunos de 7.000 escolas. Essa
avaliação, porém, não informa resultados de escolas individualmente e nem por municípios.
Os resultados da ANEB permitem aos gestores federais e estaduais de educação terem
indicações sobre em que campos devem investir mais recursos para obter melhores
resultados. A depender das variáveis incluídas nos questionários contextuais e da natureza
de determinadas políticas, a ANEB pode propiciar o monitoramento da eficiência de
políticas e de investimentos feitos na educação.
A quem se destina
Gestores federais e estaduais de educação e, em menor escala, os gestores municipais.
Tipo de apoio
Apoio técnico ao município durante o processo de avaliação, caso existam escolas sob sua
administração sorteadas para participar da ANEB.
Unidade Administrativa Responsável
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP
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13. Prova Brasil – Avaliação do Rendimento Escolar
O que é
Avaliação da qualidade do Ensino Fundamental nas escolas públicas brasileiras nas áreas
de Língua Portuguesa e Matemática, disciplinas básicas para o aprendizado.
Tendo em vista as limitações de recursos financeiros e de metodologia, são avaliadas as
turmas de 4ª série (ou 5º ano) e de 8ª série (ou 9º ano) que tenham 30 alunos ou mais
matriculados e que pertençam a escolas públicas de localização urbana.
Objetivo
Prover os gestores municipais de educação de informações sobre a qualidade de ensino de
suas escolas. A partir dos dados da Prova Brasil, gestores estaduais e municipais de
educação podem investir em cursos de formação, definir novos processos seletivos para os
professores da rede pública, definir políticas de incentivo e promoção baseadas na
eficiência de diretores e professores, comunicar aos professores e aos diretores da rede,
em pontos, se o ensino de sua escola está bem, e em quais deixa a desejar (para que
revejam as estratégias de gestão e de ensino), além de outras iniciativas. As informações
podem servir, também, para estimular os pais dos alunos das escolas avaliadas a
supervisionarem e acompanharem mais de perto o ensino de seus filhos.
A quem se destina
Gestores (as) estaduais e municipais de educação, diretores (as), professores (as) e pais
de alunos (as) das escolas públicas avaliadas.
Tipo de apoio
Oferta de dados/ informações aos sistemas públicos de ensino para implementação de
políticas voltadas para a melhoria do desempenho das escolas.
Unidade Administrativa Responsável
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP
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14. Programa Internacional de Avaliação de Alunos (as) – PISA
O que é
Avaliação internacional aplicada a cada três anos que abrange uma amostra de estudantes
de 15 anos de idade de diversos países. As provas avaliam o desempenho dos estudantes
nos domínios de Matemática, Leitura e Ciências e têm como finalidade detectar não só os
conhecimentos adquiridos pelos jovens, mas, principalmente, as habilidades e
competências que vão permitir a esses jovens uma participação efetiva na sociedade.
O Brasil participa do Programa, coordenado pela Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico – OCDE –, desde a primeira edição, em 2000.
Objetivo
Avaliar até que ponto os alunos próximos do término da educação obrigatória adquiriram
conhecimentos e habilidades essenciais para a participação efetiva na sociedade. Pretende
responder a questões como: Até que ponto os jovens adultos estão preparados para
enfrentar os desafios do futuro? Eles são capazes de analisar, raciocinar e comunicar suas
idéias efetivamente? Têm capacidade para continuar aprendendo pela vida toda?
A quem se destina
Alunos matriculados nas redes de ensino pública e privada que tenham 15 anos de idade e
estejam cursando o Ensino Fundamental (7ª ou 8ª série) ou o Ensino Médio.
Tipo de apoio
Técnico
Unidade Administrativa Responsável
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP
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15. Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos –
ENCCEJA
O que é
Avaliação nacional de competências e habilidades básicas para certificação de jovens e
adultos que não puderam concluir os estudos na idade própria. O ENCCEJA é realizado
para que as secretarias estaduais e municipais de educação o utilizem como instrumento
de certificação de conclusão do Ensino Fundamental e Médio.
Cabe às secretarias de educação que aderirem ao ENCCEJA definirem como e para quê
utilizarão seus resultados, bem como a responsabilidade pela emissão dos documentos
necessários, quando for o caso, para a certificação de estudos no nível de conclusão do
Ensino Fundamental e do Ensino Médio, em cumprimento ao disposto no inciso VII, do
artigo 24, da Lei nº 9.394/96 (LDB).
Objetivo
Avaliação nacional de competências e habilidades básicas para certificação de jovens e
adultos que não puderam concluir os estudos na idade própria.
A quem se destina
Pessoas matriculadas ou não em escolas, residentes no Brasil ou no exterior, que estão
acima da faixa etária própria para cursar o ensino regular e ainda não concluíram essa
etapa da escolarização. Também poderá servir como instrumento para a avaliação dos
programas da Educação de Jovens e Adultos.
Tipo de Apoio
Técnico
Unidade Administrativa Responsável
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP
Secretaria de Educação Básica - SEB
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16. Microplanejamento Educacional Urbano
O que é
É uma ação de planejamento de toda a rede física municipal e estadual, na área urbana,
que visa atender as propostas do estado/ município, observando as necessidades e
particularidades de cada município.
Objetivo
Levantamento e atualização de bancos de dados para diagnóstico e planejamento da rede
de ensino público; mapas mostrando a melhor localização para novas escolas em
conformidade com a distribuição espacial da oferta e da demanda de vagas; relatórios
demonstrando a situação diagnosticada em cada município, apresentando alternativas e
propostas de redimensionamento, redistribuição de vagas e adequação dos prédios e dos
serviços da rede de ensino que auxiliarão a etapa de tomada de decisões dos gestores.
A quem se destina
Estados e municípios das regiões atendidas pelo Programa Fundo de Fortalecimento da
Escola - FUNDESCOLA.
Tipo de apoio
Disponibilização de uma ferramenta simples com orientações técnicas visando auxiliar os
gestores no reordenamento da rede.
Unidade Administrativa Responsável
Fundo de Fortalecimento da Escola - Fundescola/ Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE
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17. Escola Aberta
O que é
É um Programa criado a partir de um acordo de cooperação técnica entre o Ministério da
Educação e a UNESCO para contribuir com a melhoria da qualidade da educação, a
inclusão social e a construção de uma cultura de paz, por meio da ampliação da integração
entre escola e comunidade e da ampliação das oportunidades de acesso à formação para a
cidadania e redução de violências na comunidade escolar.
Objetivo
Proporcionar aos alunos da educação básica das escolas públicas e às suas comunidades
espaços alternativos nos finais de semana para o desenvolvimento de atividades de cultura,
esporte, lazer, geração de renda, formação para a cidadania e ações complementares às
de educação formal.
A quem se destina
Comunidades escolares das regiões metropolitanas de todos os estados da federação.
Tipo de Apoio
Técnico e financeiro por meio de transferência automática.
Unidade Administrativa Responsável
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE
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18. Programa Formação Pela Escola
O que é
É uma ação de capacitação de gestores, técnicos e conselheiros escolares, na modalidade
de educação a distância, visando à adequada utilização dos recursos do Fundo Nacional
Desenvolvimento da Educação – FNDE, nos programas:
a) Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE
b) Programa Nacional da Alimentação Escolar – PNAE
c) Programa Livro Didático – PLi
d) Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE
Objetivo
Capacitar gestores, técnicos e conselheiros escolares visando à adequada e parcimoniosa
utilização dos recursos do FNDE
A quem se destina
Gestores, Técnicos e Conselheiros de estados e municípios das redes públicas de ensino e
que trabalham com os programas listados.
Tipo de apoio
Capacitação das equipes estaduais e municipais na modalidade de educação a distância,
promovendo a divulgação dos conteúdos específicos.
Unidade Administrativa Responsável
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE
Secretaria de Educação a Distância
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Programas de Formação de Professores e
Profissionais da Educação

01. PRO-LETRAMENTO
O que é
Programa de Formação Continuada de Professores para melhoria da qualidade de
aprendizagem da leitura/ escrita e matemática nas séries iniciais do Ensino Fundamental.
Objetivo
Oferecer suporte à ação pedagógica dos professores das séries iniciais do ensino
fundamental, contribuindo para elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem de Língua
Portuguesa e Matemática; Propor situações que incentivem a reflexão e a construção do
conhecimento como processo contínuo de formação docente; Desenvolver conhecimentos
que possibilitem a compreensão da matemática e da linguagem e seus processos de
ensino e aprendizagem; Contribuir para que se desenvolva nas escolas uma cultura de
formação continuada; Desencadear ações de formação continuada em rede, envolvendo
Universidades, Secretarias de Educação e Escolas Públicas dos Sistemas de Ensino.
A quem se destina
Professores de escolas públicas das séries iniciais do ensino fundamental em todas as
regiões do País.
Tipo de apoio
Apoio técnico por meio da formação de professores das séries iniciais do ensino
fundamental.
Unidade Administrativa Responsável
Secretaria da Educação Básica - SEB
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02. Escola Ativa
O que é
Estratégia metodológica criada a fim de melhorar a aprendizagem, a qualidade e a
eficiência da educação, principalmente em escolas multisseriadas situadas em áreas rurais.
Combina, em sala de aula, uma série de elementos e de instrumentos de caráter
pedagógico/ administrativo, cuja implementação objetiva aumentar a qualidade do ensino
oferecido nessas classes. Esses elementos são: Guias de Aprendizagem, Cantinhos de
Aprendizagem, Governo Estudantil, Escola e Comunidade. Esses elementos combinados
entre si têm por finalidade colocar em prática e incorporar à sala de aula, à escola, à família
e à comunidade os princípios norteadores que influenciam diretamente a aprendizagem
significativa.
Objetivo
Ofertar às escolas multisseriadas uma metodologia adequada e com custos mais baixos do
que a nucleação; Atender o (a) estudante em sua comunidade; Promover a eqüidade;
Reduzir as taxas de evasão e de repetência nas escolas multisseriadas; Corrigir a distorção
idade/ série dos (as) estudantes; Promover a participação dos pais nos aspectos
pedagógicos e administrativos da escola; Melhorar a qualidade do ensino fundamental – 1ª
a 5ª séries - ofertado nessas escolas.
A quem se destina
Professores das escolas municipais, de 1ª a 4ª séries, voltado para o trabalho das classes
multisseriadas. A metodologia foi adaptada, também, para professores indígenas sem
descaracterizá-la atentando para a formação da multiculturalidade.
Tipo de apoio
Técnico na formação de professores e na organização do espaço escolar.
Unidade Administrativa Responsável
Fundo de Fortalecimento da Escola - Fundescola/ Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE
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03. Programa de Aperfeiçoamento da Leitura e Escrita - PRALER
O que é
Programa de formação continuada, na modalidade semipresencial e presencial, destinado à
capacitação de professores alfabetizadores das séries iniciais, proporcionando uma
diversificação de opções metodológicas para o processo de alfabetização.
Objetivo
O principal objetivo é fortalecer, dinamizar e instrumentalizar as práticas do professor das
séries iniciais. Procura resgatar e valorizar as experiências positivas do professor e
promover a reflexão sobre a sua ação educativa, de forma que exerça um ato conseqüente
do processo educacional sob sua responsabilidade.
A quem se destina
Professores alfabetizadores das séries iniciais.
Tipo de apoio
Técnico
Unidade Administrativa Responsável
Fundo de Fortalecimento da Escola - Fundescola/ Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE
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04. Programa de Formação Continuada Mídias na Educação
O que é
Programa a distância, modular de formação continuada, elaborado pela Secretaria de
Educação a Distância/ MEC em parceria com Instituições de Ensino Superior e Secretarias
de Educação. O Programa está estruturado em três ciclos com certificações específicas:
Ciclo Básico, com duração total de 120 horas e certificação em Extensão; Ciclo
Intermediário, com 180 horas de duração e certificação em Aperfeiçoamento e Ciclo
Avançado, com duração de 360 horas e certificação em Especialização.
Objetivo:
Promover formação continuada de educadores no uso das mídias – TV e vídeo,
informática, rádio e material impresso – no processo de ensino e de aprendizagem, de
forma articulada e integradora.
A quem se destina:
Destina-se, em especial, a professores da Educação Básica, Educação Especial e
Educação de Jovens e Adultos, profissionais e graduandos de áreas ligadas ao magistério
e à gestão educacional.
Tipo de apoio:
Financeiro às Instituições de Ensino Superior no desenvolvimento de conteúdos e na
implementação.
Unidade Administrativa Responsável:
Secretaria de Educação a Distância - SEED
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05. Programa Família Brasileira Fortalecida pela Educação Infantil
O que é
É um Projeto desenvolvido em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância –
Unicef – para as crianças e suas famílias.
Objetivo
Aprimorar a parceria entre a instituição de Educação Infantil (creches e pré-escolas) e as
famílias ou responsáveis pelas crianças que a freqüentam, bem como contribuir com as
famílias na ampliação de seus conhecimentos sobre a criança e sobre seus direitos.
A quem se destina
Técnicos das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, gestores e professores das
instituições de Educação Infantil, bem como as famílias e/ ou responsáveis pelas crianças
que freqüentam a instituição.
Tipo de apoio
Técnico.
Unidade Administrativa Responsável
Secretaria da Educação Básica - SEB
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06. Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício na Educação Infantil
- Proinfantil
O que é
O Proinfantil é um curso em nível médio, a distância, na modalidade Normal. Destina-se
aos professores da educação infantil em exercício nas creches e pré-escolas das redes
públicas – municipais e estaduais – e da rede privada sem fins lucrativos – comunitárias,
filantrópicas ou confessionais – conveniadas ou não. O Proinfantil é uma parceria entre o
Ministério da Educação – por intermédio da Secretaria de Educação Básica e da Secretaria
de Educação a Distância –, os estados e os municípios interessados. As responsabilidades
são estabelecidas em um Acordo de Participação, assinado pelas três esferas
administrativas.
Objetivo
Valorizar o magistério; Oferecer condições de crescimento profissional e pessoal ao
professor; Contribuir para a qualidade social da educação das crianças de zero a seis anos;
Elevar o nível de conhecimento e da prática pedagógica dos docentes; Auxiliar estados e
municípios a cumprirem a legislação vigente habilitando em Magistério para a Educação
Infantil os professores no exercício da profissão.
A quem se destina
Professores de Educação Infantil em exercício que não têm a formação mínima para atuar
nesta etapa.
Tipo de apoio
Técnico e financeiro por meio de transferência voluntária.
Unidade Administrativa Responsável
Secretaria da Educação Básica - SEB
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07.Programa de Formação Inicial para Professores do Ensino Fundamental e Médio PRÓ-LICENCIATURA
O que é
É um programa de formação inicial desenvolvido junto às Instituições de Ensino Superior
(IES) públicas, comunitárias ou confessionais e dirigido a professores em exercício nos
anos/ séries finais do Ensino Fundamental ou Ensino Médio dos sistemas públicos de
ensino que não tenham a habilitação legal exigida para o exercício da função (licenciatura).
As IES implementarão, em parceria, cursos de licenciatura na modalidade de educação a
distância, com duração igual ou superior à mínima exigida para os cursos presenciais, de
forma que o professor-aluno mantenha suas atividades docentes.
Objetivo
Melhorar a qualidade de ensino na Educação Básica por meio de formação inicial
consistente e contextualizada do professor em sua área de atuação. Ele tem como ponto de
partida a ação do professor na escola em que desenvolve seu trabalho. A experiência do
dia-a-dia do professor será instrumento de reflexão sobre a prática pedagógica, bem como
a experimentação do que é proposto e estudado no processo do curso. Outrossim, oferece
ao professor-cursista a oportunidade de vivenciar trocas freqüentes com seus pares, com
pesquisadores e professores de outras instituições.
A quem se destina
Todos os professores em exercício na Educação Básica nas diversas áreas do
conhecimento, buscando sempre a interdisciplinaridade.
Tipo de apoio
Financeiro por meio de transferência voluntária.
Unidade Administrativa Responsável
Secretaria da Educação Básica - SEB
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08. Rede Nacional de Formação Continuada de Professores de Educação Básica.
O que é
É uma rede de Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação em universidades
públicas e comunitárias que desenvolvem programas de formação continuada para o
atendimento da demanda dos sistemas de educação em cinco áreas: alfabetização e
linguagem, educação matemática e científica; ensino de ciências humanas e sociais; artes
e educação física; e gestão e avaliação da educação.
Objetivo
Contribuir para a melhoria da formação dos professores e dos alunos.
A quem se destina
Professores de Educação Básica em exercício, diretores de escolas e dirigentes dos
sistemas públicos de educação.
Tipo de apoio
Técnico e, se necessário, apoio financeiro mediante transferências voluntária pelo MEC.
Unidade Administrativa Responsável
Secretaria da Educação Básica - SEB
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09. Programa de Formação Inicial de Funcionários de Escolas - PROFUNCIONÁRIO.
O que é
É um curso de educação á distância, em nível médio, voltado para os trabalhadores que
exercem funções de apoio nas escolas das redes públicas estaduais e municipais de
Educação Básica.
Objetivo
Reconhecer e valorizar os profissionais da educação no segmento de funcionários de
escolas, abrangendo dois eixos: gestão e formação.
A quem se destina
Funcionários de escola com o Ensino Médio concluído ou em fase de conclusão que atuam
nos sistemas de ensino.
Tipo de apoio
Formação em serviço por meio de educação a distância
Unidade Administrativa Responsável
Secretaria de Educação Básica - SEB
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10.Programa Universidade para Todos - ProUNI
O que é
Programa de concessão de bolsas de estudos parciais e integrais em Instituições Privadas
de Ensino Superior – IES – aos alunos provenientes do Ensino Médio público (ou bolsistas
integrais de escolas particulares), com renda familiar per capita de até um salário mínimo e
meio (bolsas integrais), ou de até três salários mínimos (bolsas parciais) e aos professores
da rede pública. Há, também, um sistema de cotas para negros e índios.
Objetivo
Possibilitar aos professores da rede pública de educação básica, que estejam no efetivo
exercício do magistério e integrando o quadro permanente da instituição concorrer a uma
bolsa do Programa, desde que eles estejam buscando vagas em cursos de licenciatura e
pedagogia; Possibilitar aos alunos da rede pública de ensino com renda familiar baixa o
acesso e a permanência na educação superior.
A quem se destina
Professores da rede pública sem curso superior, alunos provenientes do Ensino Médio
público (ou bolsistas integrais de escolas particulares), negros e índios.
Tipo de apoio
Apoio financeiro por meio de concessão de bolsas de estudos.
Unidade Administrativa Responsável
Secretaria de Educação Superior – SESU
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11. Programas TV Escola e DVD Escola
O que é
A TV Escola é um Programa da Secretaria de Educação a Distância, do Ministério da
Educação, dirigido à capacitação, atualização e aperfeiçoamento de professores da
Educação Básica e ao enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem. A
programação divide-se em cinco faixas; Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino
Médio, Salto Para o Futuro e Escola Aberta.
A programação da TV Escola é transmitida por satélite 24 horas por dia para todo o Brasil.
Além disso, equipamentos de reprodução e conjuntos de DVD com conteúdos audiovisuais
de produção própria ou especialmente licenciados para esta finalidade, são encaminhados
prioritariamente a escolas com dificuldades na recepção do sinal.
Objetivo
Proporcionar a capacitação, a atualização e o aperfeiçoamento dos educadores da rede
pública e apoiar a construção de acervos audiovisuais digitais nas escolas.
A quem se destina
Alunos, professores, comunidade escolar e instituições educacionais.
Tipo de apoio
Suporte técnico de longo alcance, podendo atender ao mesmo tempo a um número maior
de beneficiários, no que se refere à TV Escola. O DVD Escola
Unidade Administrativa Responsável
Secretaria de Educação a Distância – SEED
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12. Programa Ética e Cidadania
O que é
O Programa Ética e Cidadania é desenvolvido por meio de projetos pelos quais a
comunidade escolar pode iniciar, retomar ou aprofundar ações educativas que levem à
formação ética e moral de todos os membros que atuam nas instituições escolares.
Objetivo
Criar condições necessárias para a implantação dos Fóruns Escolares de Ética e de
Cidadania nas escolas, nos municípios e nos Estados, com vistas a instrumentalizar a ação
dos profissionais da educação.
A quem se destina
Aos professores, estudantes, profissionais da educação, dirigentes, pais, lideranças
comunitárias, associações e assembléias de pais ou de bairros, colegiados, conselhos
tutelares, etc.
Tipo de apoio
Envio de textos específicos, documentos e livros para subsidiar atividades e realizar
projetos na comunidade escolar. Também serão estimuladas as parcerias com ministérios,
órgãos de governo em todos os níveis e organizações sociais ou não-governamentais que
possam contribuir para a efetivação das propostas.
Unidade Administrativa Responsável
Secretaria de Educação Básica - SEB

34

13. Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio
O que é
O Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio – PROMED está estruturado em
dois subprogramas – Projetos de Investimento das Unidades Federadas, Políticas e
Programas Nacionais.
Objetivo
Melhorar a qualidade e a eficiência do ensino médio, expandir sua cobertura e garantir
maior eqüidade social com vistas a apoiar e implementar a reforma curricular e estrutural,
assegurando a formação continuada de docentes e gestores de escolas deste nível de
ensino, equipando progressivamente, as escolas de ensino médio com bibliotecas,
laboratórios de informática e ciências e equipamentos para recepção da TV Escola.
A quem se destina
Aos estados e ao Distrito Federal.
Tipo de apoio
Financiamento para realização dos Projetos.
Unidade Administrativa Responsável
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE / Secretaria de Educação Básica
- SEB
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14. Programa Rádio Escola
O que é
O Programa Rádio Escola propicia a pesquisa e o desenvolvimento de ações envolvendo o
uso da linguagem radiofônica para a capacitação, produção e veiculação de projetos
educacionais. Uma dessas ações é o programa radiofônico “Escola Brasil”, transmitido de
segunda a sexta-feira , às 20 horas, pelas rádios Nacional de Brasília (AM - 980 KHz),
Nacional da Amazônia (OC - 11.780 KHz/25m e 6.180 KHz/49m) e pelo satélite da
Radiobrás para todo o território nacional (Banda C-3.770 MHz, polarização horizontal) ou
acessado pela internet no link: http://www.escolabrasil.org.br/
Objetivo
Desenvolver, estimular e apoiar ações que utilizem a linguagem radiofônica para o
aprimoramento pedagógico de comunidades escolares, o desenvolvimento de
protagonismos cidadãos e a capacitação para o uso educacional da mídia rádio.
A quem se destina
Comunidade escolar, em geral.
Tipo de Apoio
Financeiramente à produção de programas e ações correlatas.
Unidade Administrativa Responsável
Secretaria de Educação a Distância - SEED
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15. Rede Interativa Virtual de Educação – RIVED
O que é
Projeto de fomento à produção, ao uso pedagógico e à oferta de conteúdos multimídia
interativos, que auxiliam a compreensão de conceitos e a resolução de problemas
complexos. A produção, dedicada a toda a comunidade educacional e, em especial, à
Educação Básica, é disponibilizada no portal http://www.mec.gov.br
Objetivo
Prover a comunidade escolar com recursos didáticos digitais que se integrem ao
desenvolvimento curricular do ensino, estimulando nos professores e nos alunos uma
atitude investigativa no processo de ensino e de aprendizagem.
A quem se destina
Alunos, professores, instituições de ensino e pesquisadores.
Tipo de apoio
Equipe técnica responsável pela transferência da metodologia dos processos de produção
dos conteúdos para as instituições parceiras e de capacitação para a produção e o uso.
Unidade Administrativa Responsável
Secretaria de Educação a Distância - SEED
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16. Programa Universidade Aberta do Brasil
O que é
Programa de formação inicial e continuada em nível superior, com ação prioritária na
formação de professores, na modalidade de educação a distância, vinculando-se as
instituições públicas de ensino superior, estados e municípios.
Objetivo
Estabelecer rede de 1000 pólos de apoio presencial, em estados e municípios, visando à
oferta de cursos superiores a distância para a formação de professores da educação
básica.
A quem se destina
Estudantes de nível superior, prioridade a formação inicial e continuada de professores da
educação básica.
Tipo de apoio
Formação em nível superior, em instituições públicas de ensino.
Unidade Administrativa Responsável
Secretaria de Educação Superior – SESU
Secretaria de Educação a Distância – SEED
Secretaria de Educação Básica – SEB
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17. Programa Educação em Direitos Humanos
O que é
É um projeto de formação de profissionais da educação básica da rede pública de ensino
no intuito de implementar o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos nas áreas
de educação básica, educação superior, educação não-formal, educação e mídia e
sistemas de justiça e segurança.
Objetivo
Oferecer condições para o fortalecimento institucional dos Comitês Estaduais de Educação
em Direitos Humanos e a capacitação dos(as) educadores(as) e gestores(as) da Educação
Básica em educação em direitos humanos.
A quem se destina
Profissionais da educação básica de escolas públicas.
Tipo de apoio
Técnico e transferência de recursos financeiros por meio de descentralizações e convênios
para a execução de projetos e ações. A título de contrapartida financeira, as entidades
participam com um valor de 1% do valor total do Projeto.
Unidade Administrativa Responsável
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECAD
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18. Projetos de Educação para o Reconhecimento da Diversidade Sexual
O que é
São projetos de formação de profissionais da educação básica da rede pública de ensino,
com o intuito de implementar o Programa Brasil sem Homofobia, de Combate à Violência e
à Discriminação Contra GLTB e de Promoção da Cidadania Homossexual, lançado pelo
Governo Brasileiro em 2004.
Objetivo
Oferecer condições para a formação dos(as) educadores(as) e gestores(as) da Educação
Básica para o reconhecimento dos direitos humanos de gays, lésbicas, transexuais e
transgêneros e a valorização das diferenças no que se refere à identidade de gênero e
orientação sexual.
A quem se destina
Profissionais da educação básica de escolas públicas.
Tipo de apoio
Técnico e transferência de recursos financeiros por meio de descentralizações e convênios
para a execução de projetos e ações. A título de contrapartida financeira, as entidades
participam com um valor de 1% do valor total do Projeto.
Unidade Administrativa Responsável
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECAD
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19. Projetos de Educação para a Igualdade de Gênero
O que é
São projetos de formação de profissionais da educação básica da rede pública de ensino,
com o intuito de implementar as ações educacionais previstas no Plano Nacional de
Políticas para Mulheres, lançado pelo Governo Federal em 2004.
Objetivo
Oferecer condições para a formação dos(as) educadores(as) e gestores(as) da Educação
Básica para a valorização da igualdade de gênero e dos direitos humanos das mulheres.
A quem se destina
Profissionais da educação básica de escolas públicas.
Tipo de apoio
Técnico e transferência de recursos financeiros por meio de descentralizações e convênios
para a execução de projetos e ações. A título de contrapartida financeira, as entidades
participam com um valor de 1% do valor total do Projeto.
Unidade Administrativa Responsável
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECAD
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20. Programa Escola que Protege
O que é
É um programa de formação de profissionais da educação básica da rede pública de ensino
para a defesa dos direitos da criança e do adolescente, preconizados na Convenção
Internacional dos Direitos da Criança, na Constituição Federal Brasileira, na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (1996) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Objetivo
Qualificar profissionais de educação por meio de formação nas modalidades à distância e
presencial, para uma atuação adequada, eficaz e responsável, no âmbito escolar, diante
das situações de evidências ou constatações de violências sofridas pelos educandos. É
dada ênfase ao enfrentamento do abuso e exploração sexuais de crianças e adolescentes.
A quem se destina
Profissionais da educação básica de escolas públicas e profissionais da Rede de Proteção,
tais como conselheiros tutelares.
Tipo de apoio
Técnico e transferência de recursos financeiros por meio de descentralizações e convênios
para a execução de projetos e ações. A título de contrapartida financeira, as entidades
participam com um valor de 1% do valor total do Projeto.
Unidade Administrativa Responsável
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECAD
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21. Formação Continuada de Professores e Trabalhadores da Educação Básica em
Educação Ambiental
O que é
Programa que estimula a formação continuada, presencial e a distância, em Educação
Ambiental, de professores e trabalhadores para atuação na Educação Básica e de apoio a
projetos, metodologias, material didático, encontros de formação voltados para a melhoria
da prática pedagógica e atuação política na promoção da sustentabilidade socioambiental
da escola e da comunidade.
Objetivo
Apoio aos sistemas estaduais e municipais de ensino na promoção de programas de
educação ambiental, na formação de equipes técnicas locais e de quadros docentes, assim
como na produção de materiais para a educação ambiental.
A quem se destina
Professores, gestores e trabalhadores da Educação Básica.
Tipo de apoio
Formação em serviço e material didático. Apoio à realização de seminários.
Unidade Administrativa Responsável
Secretaria de Continuada, Alfabetização e Diversidade - SECAD / Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE
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INFRA-ESTRUTURA DE APOIO EDUCACIONAL

01. Padrões Mínimos de Funcionamento da Escola – PMFE
O que é
São as condições e o conjunto de insumos necessários para a realização dos serviços
escolares essenciais. O foco é o ambiente físico escolar composto por: espaços educativos;
mobiliário/ equipamento e material didático e escolar.
Objetivo
Oferecer aos gestores dos sistemas de ensino a possibilidade de medir a distância de suas
escolas em relação aos padrões mínimos de funcionamento, referentes ao ambiente físico
escolar, composto pelo espaço educativo, mobiliário/ equipamento e material didático e
escolar.
A quem se destina
Aos Gestores das Secretarias estaduais e municipais de Educação
Tipo de apoio
Apoio técnico às Secretarias de Educação.
Unidade Administrativa Responsável
Fundo de Fortalecimento da Escola - Fundescola/ Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE
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02. Levantamento da Situação Escolar - LSE
O que é
É um instrumento de coleta de informações das escolas de ensino fundamental para
subsidiar o planejamento da rede física escolar.
Objetivo
Identificar as condições físicas dos prédios escolares e a disponibilidade de mobiliário,
equipamento e material didático e escolar existentes, bem como verificar a situação das
escolas frente aos padrões mínimos de funcionamento.
A quem se destina
Aos Gestores das Secretarias estaduais e municipais de Educação.
Tipo de Apoio
Apoio técnico às Secretarias de Educação para conhecimento das condições de cada
escola.
Unidade Administrativa Responsável
Fundo de Fortalecimento da Escola - Fundescola/ Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE
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03. Projeto de Adequação de Prédios Escolares - PAPE
O que é
Projeto cujas intervenções visam restabelecer na unidade escolar, condições de segurança,
salubridade, estabilidade e funcionabilidade, sem alteração da área construída e da
disposição dos ambientes internos.
Objetivo
Promover intervenções que visam estabelecer, prioritariamente, nos ambientes Sala de
Aula e Sanitários de Alunos, os Padrões Construtivos Mínimos específicos para estes
espaços físicos e também fornecer condições mínimas para utilização adequada do
mobiliário e do equipamento destinados às salas de aula.
A quem se destina
As escolas públicas do ensino fundamental.
Tipo de apoio
É um Projeto de intervenção financeira cujos recursos são repassados diretamente ás UEx,
por meio de transferência automática.
Unidade Administrativa Responsável
Fundo de Fortalecimento da Escola - Fundescola/ Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE
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04. Programa de Melhoria da Qualidade do Mobiliário e Equipamento Escolar - PMQE
O que é
Programa que visa melhorar a qualidade do mobiliário e equipamento escolar para
aplicação de recursos financeiros na aquisição dos mesmos.
Objetivo
Aumentar a resistência construtiva, e melhorar as relações com o uso e a ergonomia dos
bens, proporcionando indispensável melhoria e adequação de produtos finais utilizados
pelos alunos e também racionalizar a aplicação de recursos financeiros para aquisição de
mobiliário e equipamento escolar.
A quem se destina
Ás escolas públicas do ensino fundamental, adequadas ou construídas.
Tipo de apoio
Apoio Técnico e financeiro por meio de transferência voluntária, para as regiões Norte,
Nordeste e Centro Oeste.
Unidade Administrativa Responsável
Fundo de Fortalecimento da Escola - Fundescola/ Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE
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05. Programa de Melhoria da Qualidade do Ambiente Escolar - PMQAE
O que é
Programa que visa despertar a consciência do quanto é importante e indispensável à
preservação da escola.
Objetivo
Oferecer estratégias para melhoria e conservação do ambiente escolar.
A quem se destina
As escolas públicas
Tipo de apoio
Técnico, por meio de material instrutivo e campanhas de conservação das escolas.
Unidade Administrativa Responsável
Fundo de Fortalecimento da Escola - Fundescola/ Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE
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06. Programa Nacional do Livro Didático - PNLD
O que é
O PNLD distribui livros didáticos para os estudantes da rede pública do ensino fundamental.
Com a ampliação do Programa, passaram também a ser atendidos os alunos de nível
médio, por meio do Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (Pnldem). A
partir de 2003, as escolas de educação especial públicas e as instituições privadas
definidas pelo censo escolar como filantrópicas e comunitárias foram incluídas no
Programa.
Objetivo
O Programa Nacional do Livro Didático tem como objetivo prover as escolas pública das
redes federal, estadual e municipal com obras didáticas e dicionários de Língua Portuguesa
de qualidade.
A quem se destina
Alunos do ensino fundamental e médio e a partir de 2003, as escolas de educação especial
públicas e as instituições privadas definidas pelo censo escolar como filantrópicas e
comunitárias.
Tipo de apoio
O processo de avaliação, aquisição e distribuição dos livros, no âmbito do PNLD, é feito
pelo FNDE com recursos financeiros do Orçamento Geral da União e da arrecadação do
salário-educação. Todo o processo de avaliação pedagógica, seleção das obras e
elaboração do Guia de Livros Didático é coordenado pela Secretaria de Educação Básica
do MEC.
Unidade Administrativa Responsável
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e Secretaria de Educação
Básica - SEB
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07. Programa Nacional de Transporte Escolar - PNTE
O que é
Programa destinado ao transporte diário dos alunos da rede pública do ensino fundamental
residentes na área rural e das escolas de ensino fundamental que atendam alunos com
necessidades educacionais especiais.
Objetivo
Garantir o acesso e a permanência, nos estabelecimentos escolares dos alunos do ensino
fundamental público residentes na área rural que utilizem transporte escolar.
A quem se destina
Alunos da rede pública do ensino fundamental residentes na área rural e das escolas de
ensino fundamental que atendam alunos com necessidades educacionais especiais.
Tipo de apoio
O programa consiste na transferência automática de recursos financeiros, sem necessidade
de convênio ou outro instrumento congênere, para custear despesas com manutenção de
veículos escolares pertencentes às esferas estadual e municipal e para a contratação de
serviços terceirizados de transporte, tendo como base o quantitativo de alunos
transportados e informados no censo escolar relativo ao ano anterior de atendimento.
Unidade Administrativa Responsável
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
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08. Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE
O que é
É um Programa de distribuição de acervos formados por obras de referência, de literatura e
de apoio à formação de professores às escolas da educação básica, como contribuição
para a democratização das fontes de informação, para o fomento à prática de leitura e à
formação de alunos e professores leitores.
Objetivo
Atuar sobre a democratização do acesso às fontes de informação, sobre o fomento à leitura
e à formação de alunos e professores leitores, buscando assim reverter a tendência de
restrição ao acesso aos livros e à leitura como bem cultural privilegiado, a limitadas
parcelas da população brasileira.
A quem se destina
Bibliotecas de todas as escolas públicas da Educação Básica.
Tipo de apoio
Dotação de acervos às bibliotecas das escolas de Educação Básica.
Unidade Administrativa Responsável
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e Secretaria de Educação
Básica - SEB
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09. Centros de Leitura Multimídia
O que é
O Centro de Leitura Multimídia é um espaço voltado para a implementação de uma política
de formação de leitores nas escolas, apoiando atividades e cursos voltados para a
formação continuidade mediadores de leitura e para a dinamização das bibliotecas
escolares.
Objetivo
Implementar uma política de formação de leitores. Os Centros servirão como referência
para as escolas dos municípios, apoiando professores e bibliotecários nas atividades de
leitura desenvolvidas nas bibliotecas escolares e em sala de aula.
A quem se destina
Alunos e professores das escolas públicas municipais do Ensino Fundamental.
Tipo de apoio
O apoio da SEB/ MEC se dará por meio da realização de cursos de formação continuada
para professores e mediadores na área da leitura e da dotação, a cada Centro, de
equipamentos eletrônicos e de informática, de acervo bibliográfico, de filmes, entre outros
materiais. Caberá, porém, ao município fornecer recursos humanos, equipamentos e
espaço físico necessários à instalação e ao funcionamento do Centro de Leitura.
Unidade Administrativa Responsável
Secretaria de Educação Básica – SEB
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10. Programa Escola de Fábrica
O que é
Iniciativa do Governo Federal que provê cursos profissionalizantes em unidades
formadoras, no próprio ambiente de trabalho. Cada curso do programa pode ser oferecido
em uma das 20 (vinte) áreas profissionais reconhecidas pelo Conselho Nacional de
Educação. Os cursos têm a duração de 600 horas e são compostos por três módulos; dois
módulos de 120 horas; um módulo de 360 horas, das quais 60 horas serão de aulas
práticas.
Objetivo
O Programa tem por objetivo incluir jovens de baixa renda no mercado de trabalho por meio
de cursos profissionalizantes em unidades formadoras no próprio ambiente de trabalho,
gerando renda e inclusão social.
A quem se destina
Jovens entre 16 e 24 anos, matriculados em escola pública, no curso regular de Educação
Básica – Ensino Fundamental e Ensino Médio -, ou em programa de jovens e adultos – EJA
- que comprovem renda per capita de até um salário mínimo e meio.
Tipo de apoio
Aos estudantes são concedidos alguns benefícios como alimentação, uniforme, transporte,
material didático e seguro de vida. Esses custos são a contrapartida das empresas
(unidades formadoras), além da liberação de espaço, mobiliário e instrutores para as
turmas.
Unidade Administrativa Responsável
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC
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11. Programa Nacional de Saúde do Escolar – PNSE
O que é
É um programa de apoio financeiro aos municípios, em caráter suplementar, para
realização de consultas oftalmológicas e auditivas, aquisição e distribuição de óculos para
os alunos com problemas visuais matriculados na 1ª série do Ensino Fundamental público.
Objetivo
Fornecer atendimento para detecção de deficiências auditivas e visuais de alunos da rede
pública de ensino, visando diminuir a repetência e evasão escolar.
A quem se destina
Alunos do Ensino Fundamental público.
Tipo de apoio
Apoio financeiro por meio de transferência voluntária.
Unidade Administrativa Responsável
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
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12. Programa Nacional de Informática na Escola – PROINFO
O que é
Ambiente corporativo de aprendizagem que utiliza a tecnologia internet e permite a
concepção, a administração e o desenvolvimento de diversos tipos de ações como cursos a
distância, complemento a cursos presenciais, projetos de pesquisa, projetos colaborativos e
diversas outras formas de apoio a distância aos processos de ensino e aprendizagem.
Objetivo
Permitir que pessoas interessadas se inscrevam e participem dos cursos e das diversas
outras formas de apoio oferecidas por várias entidades conveniadas. É por meio dele que
os participantes têm acesso a conteúdos, informações e atividades organizadas por
módulos e temas, além de poder interagir com coordenadores, instrutores, professores,
monitores e com outros colegas participantes.
A quem se destina
Qualquer instituição pública que pretenda ofertar cursos na modalidade a distância poderá
utilizá-lo gratuitamente.
Tipo de apoio
Todos os recursos disponíveis para os participantes e para os administradores são
acessados gratuitamente via internet, isto é, de qualquer lugar, em qualquer dia e a
qualquer hora.
Unidade Administrativa Responsável
Secretaria de Educação a Distância - SEED
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13. Programa Ambientes Virtuais de Aprendizagem – e-PROINFO
O que é
Ambiente corporativo de aprendizagem que utiliza a tecnologia internet e permite a
concepção, a administração e o desenvolvimento de diversos tipos de ações como cursos a
distância, complemento a cursos presenciais, projetos de pesquisa, projetos colaborativos e
diversas outras formas de apoio a distância aos processos de ensino e aprendizagem.
Objetivo
Permitir que pessoas interessadas se inscrevam e participem dos cursos e das diversas
outras formas de apoio oferecidas por várias entidades conveniadas. É por meio dele que
os participantes têm acesso a conteúdos, informações e atividades organizadas por
módulos e temas, além de poder interagir com coordenadores, instrutores, professores,
monitores e com outros colegas participantes.
A quem se destina
Qualquer instituição pública que pretenda ofertar cursos na modalidade a distância poderá
utilizá-lo gratuitamente.
Tipo de apoio
Todos os recursos disponíveis para os participantes e para os administradores são
acessados gratuitamente via internet, isto é, de qualquer lugar, em qualquer dia e a
qualquer hora.
Unidade Administrativa Responsável
Secretaria de Educação a Distância - SEED
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14. Programa Brasil Alfabetizado
O que é
É um programa de alfabetização de jovens e adultos, articulado diretamente com o
aumento na escolarização de jovens e adultos e promovendo o acesso à educação como
um direito de todos em qualquer momento da vida.
Objetivo
Realizar a transferência automática de recursos financeiros em favor dos Estados, do
Distrito Federal e dos municípios, visando à execução de ações de formação de
alfabetizadores e de alfabetização de jovens e adultos.
A quem se destina
Jovens e adultos, com 15 anos ou mais, que não tiveram acesso ou permanência na
educação básica.
Tipo de apoio
Transferência automática de recursos financeiros para Estados, Distrito Federal e
municípios.
Unidade Administrativa Responsável
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade - SECAD
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15. Programa Educação do Campo
O que é
Programa que oferece assistência financeira suplementar às prefeituras na execução de
projetos educacionais, com o intuito de promover e valorizar a cultura dos povos do campo
e inseri-la no material escolar.
Objetivo
Apoiar a educação no campo mediante a capacitação de educadores de escolas do campo,
visando à melhoria da qualidade do ensino nas escolas e a elaboração, impressão e
aquisição de material pedagógico.
A quem se destina
Alunos das escolas do campo, professores e técnicos das secretarias estaduais e
municipais de educação envolvidos com a Educação do Campo.
Tipo de apoio
Auxílio financeiro para as duas ações previstas na área de Educação do Campo. Essas
ações deverão constar de um mesmo plano de trabalho.
A título de contrapartida financeira, os municípios participam com um valor de 1% do valor
total do projeto.
Unidade Administrativa Responsável
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade - SECAD
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16. Programa Educação Escolar Indígena
O que é
É um programa de assistência financeira para apoiar projetos e ações de educação escolar
indígena.
Objetivo
Construir, ampliar, equipar e reformar escolas indígenas. Por meio dessa ação são
destinados recursos à construção de escolas com, no máximo, duas salas de aula e
dependências e à aquisição dos equipamentos e mobiliários necessários ao atendimento
adequado aos alunos.
A quem se destina
Alunos beneficiados pelas escolas indígenas.
Tipo de apoio
Transferência de recursos financeiros para a execução de projetos e ações. A título de
contrapartida financeira, os municípios participam com um valor de 1% do valor total do
Projeto.
Unidade Administrativa Responsável
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade - SECAD
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17. Programa Cultura Afro-brasileira
O que é
É um programa que presta assistência financeira no âmbito da Educação para a formação
continuada de professores e para material didático
Objetivo
Prestar assistência financeira no âmbito da educação para a oferta do ensino fundamental
nas áreas de remanescentes de quilombos.
A quem se destina
Professores e alunos do ensino fundamental que se encontram nas áreas das comunidades
remanescentes de quilombos.
Tipo de apoio
Assistência Financeira. A título de contrapartida financeira os municípios participam com um
valor de 1% do valor total do projeto.
Unidade Administrativa Responsável
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade - SECAD
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18. Programa Ampliação do Ensino Fundamental para Nove Anos
O que é
É um programa que amplia o ensino fundamental obrigatório para nove (9) anos. A
ampliação está prevista na Lei no 9.394/96 e em uma das metas do ensino fundamental no
Plano Nacional de Educação.
Objetivo
O Programa visa ampliar a duração do ensino fundamental obrigatório de oito para nove
anos, aumentando, conseqüentemente, a qualidade da educação oferecida.
A quem se destina
Sistemas de ensino estaduais e municipais
Tipo de apoio
Apoio técnico e financeiro. Os sistemas de ensino devem elaborar um plano de
implantação.
Unidade Administrativa Responsável
Secretaria de Educação Básica - SEB
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19. Programa Educar na Diversidade
O que é
É um Projeto que forma professores de classes comuns no ensino regular para o uso de
práticas inclusivas.
Objetivo
Apoiar a formulação de políticas, culturas e práticas inclusivas nas escolas públicas como
forma de estimular a inclusão de pessoas com necessidades educacionais na vida escolar
e social, garantindo, assim, seu desenvolvimento pleno.
A quem se destina
Alunos, professores e gestores.
Tipo de apoio
Apoio financeiro para formação de professores e para reprodução de material
Unidade Administrativa Responsável
Secretaria de Educação Especial - SEESP
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20. Programa Educação Inclusiva
O que é
É um Programa destinado a disseminar a educação inclusiva em todos os municípios
brasileiros
Objetivo
Disseminar a educação inclusiva, garantindo o acesso, a permanência na rede regular de
ensino, dos alunos portadores de necessidades educativas especiais.
A quem se destina
Gestores e educadores do sistema de ensino público.
Tipo de apoio
O Programa apóia a formação de gestores e educadores com recursos financeiros e
suporte pedagógico.
Unidade Administrativa Responsável
Secretaria de Educação Especial - SEESP
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21. Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE
O que é
É um Programa de alimentação escolar dos alunos da Educação Infantil (creches e préescola) e do Ensino Fundamental, inclusive das escolas indígenas, matriculados em
escolas públicas e filantrópicas.
Objetivo
O Programa tem por objetivo atender às necessidades nutricionais dos alunos durante o
período em que estiverem na escola, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento,
a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis.
A quem se destina
Alunos de creches, pré-escolas e Ensino Fundamental público de todo o país.
Tipo de apoio
Apoio financeiro, por meio de transferência de recursos destinados à compra de alimentos
pelas secretarias de educação dos estados e do Distrito Federal, e pelos Municípios.
Unidade Administrativa Responsável
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
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22. Projeto Alvorada
O que é
É uma iniciativa da Presidência da República, que visa reduzir as desigualdades regionais,
por meio da melhoria das condições de vida das áreas mais carentes do Brasil.
Objetivo
Propiciar as condições necessárias para que crianças e adolescentes possam freqüentar e
concluir o ensino fundamental e o médio; assegurar assistência médica, em especial de
caráter preventivo, e melhorar as condições de saneamento básico e ampliar as
oportunidades de trabalho e renda.
A quem se destina
Aos estados com IDH inferior à mediana do País.
Tipo de apoio
Repasse de recursos para os Estados, na forma de convênios, com o objetivo de atender,
obrigatoriamente, as metas de expansão da oferta de vagas, bem como as ações voltadas
à melhoria qualitativa das redes.
Unidade Administrativa Responsável
Secretaria de Educação Básica - SEB
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23. Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio
O que é
É um dos Programas do Projeto Alvorada que visa apoiar políticas públicas que assegure a
inclusão de jovens e adultos na escola.
Objetivo
Seu objetivo é reforçar as ações desenvolvidas pelo Governo Federal junto aos Sistemas
Estaduais de Ensino, no sentido de apoiá-los no esforço para assegurar a progressiva
universalização da oferta do ensino médio, em observância ao que determina a
Constituição Federal e a LDB.
A quem se destina
Às escolas de ensino médio das redes públicas estaduais.
Tipo de apoio
Repasse direto de recursos às Secretarias Estaduais de Educação das regiões Norte e
Nordeste.
Unidade Administrativa Responsável
Secretaria de Educação Básica - SEB
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24. Formação de Com-vida – Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na
Escola
O que é
Este projeto trata da criação de Com-vidas – Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de
Vida nas escolas do ensino médio e fundamental. A Com-vida é um espaço educador
estruturante das ações de Educação Ambiental na escola em suas relações com as
escolas.
Objetivo
Propõe-se à formação de um espaço estruturante que permita a construção da Agenda 21
na Escola, o acompanhamento de educação ambiental e a organização da Conferência de
Meio Ambiente na escola e o envolvimento direto da comunidade em ações voltadas para a
melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida.
A quem se destina
Alunos, professores, gestores e membros da comunidade escolar.
Tipo de apoio
Equipe técnica responsável pela transferência da metodologia dos processos de produção
dos conteúdos para as escolas e os entes parceiros.
Unidade Administrativa Responsável
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade - SECAD

67

25. Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente
O que é
É um processo político-pedagógico e participativo realizado na escola e em um evento
nacional no qual as escolas e comunidade escolar propõem projetos, deliberam temas,
responsabilidades e ações, escolhem delegados que irão participar do evento nacional.
Objetivo
Visa a inserção das questões ambientais na escola em consonância com os princípios e
diretrizes do Programa e da Política Nacional de Educação Ambiental, fortalecendo a
educação ambiental e para a diversidade nos sistemas de ensino, propiciando atitude
responsável e comprometida da comunidade escolar com as questões socioambientais
locais e globais, garantindo o direito de participação dos adolescentes na construção de um
Brasil sustentável.
A quem se destina
Alunos, professores, gestores e membros da comunidade escolar.
Tipo de apoio
Equipe técnica responsável pela transferência da metodologia dos processos de produção
dos conteúdos para as escolas e os entes parceiros. Material didático e de apoio.
Unidade Administrativa Responsável
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade - SECAD
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