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RESUMO
Programa
Nacional
de
PROINFÂNCIA –
Reestruturação e Aquisição de
CONSTRUÇÃO DE
Equipamentos para a Rede Escolar
CRECHES
Pública
de
Educação
Infantil
(Proinfância), por considerar que a
construção de creches e pré-escolas,
bem
como
a
aquisição
de
equipamentos para a rede física
escolar desse nível educacional, é
indispensável
à
melhoria
da
qualidade da educação.
PBA
Programa Brasil Alfabetizado (PBA),
voltado para
a alfabetização
de
jovens, adultos e idosos. O programa
é uma porta de acesso à cidadania e
o despertar do interesse pela
elevação da escolaridade.
PROGRAMA DE
Programa
Nacional
de
CONSTRUÇÃO DE
Reestruturação e Aquisição de
QUADRAS
Equipamentos para a Rede Escolar
POLIESPORTIVAS
Pública
de
Educação
Infantil
(Proinfância), a construção de
quadras e a cobertura de quadras
esportivas.
PAR – PLANO DE AÇÕES
Plano de Ações Articuladas é o
ARTICULADAS
planejamento multidimensional da
política de educação que os
municípios, os estados e o DF devem
fazer para um período de quatro
anos, cuja finalidade é prestar apoio
financeiro à execução das ações.
PROGRAMA NACIONAL DE O programa consiste na transferência
APOIO AO TRANPORTE
recursos financeiros, para custear
ESCOLAR - PNATE
despesas com reforma, seguros,
licenciamento, impostos e taxas,
pneus,
câmaras,
serviços
de
mecânica em freio, suspensão,
câmbio, motor, elétrica e funilaria,
recuperação
de
assentos,
combustível e lubrificantes do veículo
ou, no que couber, da embarcação
utilizada para o transporte de alunos
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6. CAMINHO DA ESCOLA

7. PROJOVEM – URBANO

8. PROG. NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE
9. PDDE

10. PDE ESCOLA

da
educação
básica
pública
residentes em área rural. Serve,
também, para o pagamento de
serviços contratados junto a terceiros
para o transporte escolar.
Programa criado com o objetivo de
renovar a frota de veículos escolares,
garantir segurança e qualidade ao
transporte dos estudantes e contribuir
para a redução da evasão escolar,
ampliando, por meio do transporte
diário, o acesso e a permanência na
escola dos estudantes matriculados
na educação básica da zona rural
das redes estaduais e municipais. O
programa
também
visa
à
padronização dos veículos de
transporte escolar, à redução dos
preços dos veículos e ao aumento da
transparência nessas aquisições.
Programa que visa elevar a
escolaridade de jovens com idade
entre 18 e 29 anos, que saibam ler e
escrever e não tenham concluído o
ensino fundamental, visando à
conclusão desta etapa por meio da
modalidade de Educação de Jovens
e Adultos integrada à qualificação
profissional e o desenvolvimento de
ações comunitárias com exercício da
cidadania.
Transferências de recursos para a
alimentação escolar dos alunos da
educação básica de todo o país.
Programa Dinheiro Direto na Escola tem por finalidade prestar assistência
financeira, em caráter suplementar,
às escolas públicas da educação
básica
das
redes
estaduais,
municipais e do Distrito Federal.
Programa do MEC que atende às
escolas com baixo rendimento no
IDEB, atuando no planejamento
estratégico e participativo com o
propósito de auxiliá-las em sua
gestão.
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11. MAIS EDUCAÇÃO

12. PROGRAMA ESCOLA
ACESSÍVEL

13. PROGRAMA NACIONAL DO
LIVRO DIDÁTICO - PNLD

14. PROGRAMA DE APOIO
AOS DIRIGENTES
MUNICIPAIS DE
EDUCAÇÃO - PRADIME

15. PROGRAMA NACIONAL DE
FORTALECIMENTO DOS
CONSELHOS ESCOLARES

16. PROGRAMA DE

Constitui-se como estratégia do
Ministério da Educação para induzir a
ampliação da jornada escolar e a
organização curricular na perspectiva
da Educação Integral.
O Programa disponibiliza recursos,
por meio do Programa Dinheiro
Direto na Escola - PDDE E O
OBJETIVO É promover condições de
acessibilidade ao ambiente físico,
aos recursos didáticos e pedagógicos
e à comunicação e informação nas
escolas públicas de ensino regular.
O Programa tem por objetivo prover
as escolas públicas de ensino
fundamental, nos seus diversos
níveis e modalidades e de ensino
médio com livros didáticos e acervos
de
obras
literárias,
obras
complementares e dicionários.
O Programa é uma parceria do
Ministério da Educação com a União
Nacional dos Dirigentes Municipais
(UNDIME), foi criado com o objetivo
de fortalecer e apoiar os dirigentes da
educação municipal na gestão dos
sistemas de ensino e das políticas
educacionais. O intuito do programa
é contribuir para o avanço em relação
às metas e aos compromissos do
Plano Nacional de Educação (PNE) e
do Plano de Desenvolvimento da
Educação (PDE).
Tem por objetivo fomentar a
implantação
dos
conselhos
escolares, por meio da elaboração de
material
didático
específico
e
formação continuada, presencial e a
distância,
para
técnicos
das
Secretarias Estaduais e Municipais
de educação e para conselheiros
escolares, de acordo com as
necessidades dos sistemas de
ensino, das políticas educacionais e
dos profissionais de educação
envolvidos com gestão democrática.
Programa Correção de Fluxo da
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CORREÇÃO DE FLUXO

17. PROGRAMA NACIONAL DE
BIBLIOTECA NA ESCOLA PNBE

18. PROGRAMA ESCOLA
COMUNIDADE

19. FAMÍLIA BRASILEIRA
FORTALECIDA

20. SALAS DE RECURSOS
MULTIFUNCIONAIS

21. PROINFO

22. MALETA INFÂNCIA

23. ANIMAÇÃO CULTURAL

24. PROGRAMA SAÚDE NAS

Distorção Idade-Série de alunos
Matriculados nas Séries/Anos Iniciais
do Ensino Fundamental.
Prover as escolas de ensino público
das
redes
federal,
estadual,
municipal e do Distrito Federal, no
âmbito da educação infantil (creches
e
pré-escolas),
do
ensino
fundamental, do ensino médio e
educação de jovens e adultos (EJA),
com o fornecimento de obras e
demais materiais de apoio à prática
da educação básica.
Realização
de
atividades
diferenciadas nos finais de semana
nas Escolas, objetivando maior
integração Escola X Comunidade.
Desenvolver ações com uma visão
integrada
intersetorial,
interdisciplinar, e focada em direitos
na perspectiva de garantir os direitos
da gestante e o desenvolvimento
integral da criança desde o Pré natal
até os 06 anos de idade (Parceria
com o UNICEF).
São espaços físicos localizados nas
escolas públicas onde se realiza o
Atendimento
Educacional
Especializado – AEE aos estudantes
da educação básica.
Programa
de
implantação
de
laboratórios de informática nas
escolas.
É um projeto pensado para se
comunicar com crianças de 0 a 11
anos de idade, com cuidadores,
educadores, pais e professores, que
tem seu foco de atuação na
Educação Integral na infância.
Criar grupos culturais nas escolas,
através de oficinas variadas e
discussão de temas transversais,
contribuindo para formação cultural
do adolescente, e planejar a Colônia
de Férias junto com os Alunos, da
rede Municipal de Ensino.
Atender
de
forma
integral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL – SEDEMS
SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO – SEE

ESCOLAS - PSE

25. QUE EXPLORAÇÃO É
ESSA?

26. PROGRAMA MAIS
CULTURA NAS ESCOLAS

27. RÁDIO ESCOLAR

28. PROGRAMA BRASIL
CARINHOSO

29. PROGRAMA ESCOLA
LEGAL

30. ONDAS DA LEITURA

(prevenção, promoção e atenção) à
saúde de crianças, adolescentes e
jovens do ensino básico público
(educação
infantil,
ensino
fundamental e médio, educação
profissional e tecnológica e na
educação de jovens e adultos (EJA),
no âmbito das escolas e/ou das
unidades básicas de saúde. É uma
proposição
de
uma
política
intersetorial entre os Ministérios da
Saúde e da Educação.
Fortalecer os sistemas de notificação
de violências contra a criança e o
adolescente nos município, por meio
da articulação de atores estratégicos
e intersetoriais nas áreas da saúde,
educação e assistência social, além
dos conselhos municipais e estadual
de direitos, conselhos tutelares,
ministério
público
e
polícia
especializada.
Parceria entre os Ministérios da
Educação e da Cultura com a
finalidade de desenvolver políticas
públicas de cultura com as Escolas.
Formação de um núcleo de
comunicação de rádio nas unidades
escolares para utilização da mídia
radiofônica na prática educacional da
comunidade escolar.
O
Programa
tem
o
seu
desenvolvimento integrado em várias
vertentes e uma delas é expandir a
quantidade de matrículas de crianças
entre 0 e 48 meses, cujas famílias
sejam beneficiárias do Programa
Bolsa Família (PBF) em creches
públicas ou conveniadas.
Formalizar a cooperação e ação
conjunta entre os convenentes
relativamente a implantação dos
comitês de conciliação e mediação
nas escolas, com o objetivo de
prevenir e conter a violência no
ambiente escolar.
Mobilizar os alunos e os professores
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31. MENTE INOVADORA

32. TRILHAS

33. PROGRAMA NACIONAL DE
ALFABETIZAÇÃO NA
IDADE CERTA - PNAIC

34. APROVA BRASIL

35. APROVA JABOATÃO

36. VIA ESCOLA

para descobrirem o exercício da
leitura e da escrita como construção
criativa,
partilhada,
significativa,
lúdica e prazerosa; despertando a
vontade de ler e de escrever,
favorecendo
a
aquisição
da
competência leitora e da capacidade
de produção escrita, promovendo o
acesso dos estudantes e dos
professores ao acervo literário.
Possibilitar o desenvolvimento de
habilidades e de competências das
áreas de conhecimento do currículo,
através dos jogos de raciocínio
lógico.
Instrumentalizar e apoiar o trabalho
docente no campo da leitura, da
escrita e da oralidade, com o objetivo
de inserir as crianças do 1º ano do
Ensino Fundamental em um universo
letrado.
Garantir a formação continuada para
os professores do 1º, 2º e 3º ano do
Ensino Fundamental e realizar o
acompanhamento das atividades
sugeridas
pelos
professores
orientadores, na perspectiva de
alfabetizar todas as crianças dos
anos iniciais até o 3º ano.
Projeto que tem como objetivo
desenvolver as competências leitoras
e o desenvolvimento do raciocínio
lógico matemático e as habilidades
das operações matemáticas exigidas
pelos exames externos nacionais.
Programa cujo objetivo é preparar
os estudantes da rede municipal para
acesso às escolas técnicas estaduais
e IFPE.
Programa que visa oferecer formação
continuada para gestores e equipe
técnica responsável pela formação
dos supervisores escolares da Rede
Municipal em parceria como Instituto
Chapada de Educação e Pesquisa..
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37. MALETA FUTURA

Projeto de formação continuada para
os supervisores sobre questões
sociais, em parceria com a Fundação
Roberto Marinho, através do Canal
Futura.

38. PLAN INTERNACIONAL

Projeto envolvendo professores de
História e Geografia através de
formações sobre educação financeira
e habilidades para a vida, numa
parceria da escola com a família e a
Plan Internacional.
Projeto que através da ludicidade,
brincadeiras e músicas, contar
estórias
para
os
estudantes,
estimulando o hábito da leitura e
contribuindo
para
a
prática
pedagógica e a construção de
cidadãos críticos e criativos.

39. CONTANDO E
ENCANTANDO A ESCOLA

40. MAIS EDUCAÇÃO
ESCOLAS PRIORITÁRIAS

Adesão ao Programa de extensão da
jornada
escolar
em
escolas
prioritárias com o objetivo de
assegurar a elevação dos níveis de
alfabetização e letramento no ensino
fundamental , a partir do Programa
Mais Educação.
41. PROGRAMA NACIONAL DE
Promover
o
desenvolvimento
FORMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
profissional, a certificação e a
DE DIRETORES ESCOLARES
seleção qualificada de diretores
escolares e/ou candidatos à direção
escolar em consonância com a
Meta 19 e estratégia 19.8 do Plano
Nacional de Educação, Lei nº
13.005 de 25 junho de 2014.

