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REPASSES DE RECURSOS

2,7

PAGAMENTO DE

BILHÕES
DE REAIS

REFERENTE ÀS AÇÕES E
PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE):

R$ 18,7 milhões

Programa Nacional de Apoio ao Transporte
do Escolar (PNATE): R$ 72,8 milhões

FUNDEB: R$ 1,1 bilhão
Salário Educação: R$ 961,2 milhões

REPASSES DE RECURSOS
PAGAMENTO DE BOLSAS
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET)
R$ 5,41 milhões, beneficiando 9.447 bolsistas
PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA
R$ 11,06 milhões, beneficiando 13.857 estudantes
de instituições federais de ensino superior

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
R$ 2,66 milhões, beneficiando 1.282 bolsistas

REPASSES DE RECURSOS
CERCA DE

300

MILHÕES
DE REAIS

em empenhos de emendas parlamentares impositivas

Contemplando iniciativas como:
• Aquisição de ônibus escolares
• Aquisição de materiais escolares
• Aquisição de mobiliário escolar
• Construção de creches e escolas

PAGAMENTOS NO ÂMBITO DO PAR
Aproximadamente R$

50 milhões de repasses via Plano de Ações Articuladas.

OBRAS
54 obras de infraestrutura escolar concluídas durante o mês de junho em 21 estados.
Previsão de conclusão de pelo menos mais 600 obras até o fim do ano

PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO
E DO MATERIAL DIDÁTICO (PNLD)
Aquisição de livros de reposição para utilização em 2021
50,9 milhões de exemplares para os anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio

1.025 títulos

INVESTIMENTO DE

525

MILHÕES
DE REAIS

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
LANÇAMENTO DA SÉRIE CIENTÍFICA CADERNOS DO FNDE
Produzida por servidores e colaboradores da autarquia, com apoio da Fundação Joaquim Nabuco
(Fundaj), a publicação semestral em plataforma digital traz resultados de pesquisas e estudos na
área de educação e gestão pública. Busca, assim, disseminar conhecimento e aprimorar a
avaliação das políticas educacionais.

INÍCIO DA CAPACITAÇÃO DOS TUTORES
DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA
Tutores serão habilitados para atuar na nova plataforma de ensino a distância do FNDE. São
cerca de 3 mil colaboradores que atuam nos diversos cursos de assistência técnica promovidos
pela autarquia para atender gestores educacionais e demais integrantes da comunidade escolar.

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
PUBLICAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS NO PORTAL GOV.BR
Foram adicionados seis novos serviços na plataforma on-line, gerando mais eficácia e agilidade
ao andamento dos processos demandados ao FNDE, reduzindo a burocracia e melhorando o
atendimento. Ao todo já são 35 serviços na página da autarquia dentro do Gov.br.
Os novos serviços são:
Escolha de livros didáticos para escola participante
do Programa Nacional do Livro e do Material Didático
Justiﬁcativa de saldo excedente de 30% na conta especíﬁca do PNAE
Realização de inscrição de fornecedores de livros ao PNLD
Registro de adesão/exclusão do PNLD
Solicitação de livros da Reserva Técnica
Solicitação de livros do PNLD em formatos acessíveis

AÇÕES ESTRATÉGICAS
LIVRO DIDÁTICO
ABERTURA DO SISTEMA DE RESERVA TÉCNICA DO PNLD
Para auxiliar escolas e redes de ensino, o FNDE ainda disponibilizou em seu Portal Eletrônico um
manual sobre como acessar o sistema.
PRORROGAÇÃO DO PRAZO para inscrições no concurso SUA ARTE NO LIVRO DIDÁTICO
Iniciativa vai premiar as melhores ilustrações da Bandeira Nacional feitas por estudantes do
ensino médio.

AÇÕES ESTRATÉGICAS
LIVRO DIDÁTICO
REALIZAÇÃO DE REUNIÃO TÉCNICA SOBRE EDITAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Encontro com representantes de editoras e autores de livros didáticos e literários serviu para
esclarecer pontos importantes do edital do Programa Nacional do Livro e do Material Didático
(PNLD) 2022, destinado à educação infantil.
Principal novidade do edital é a previsão inédita de livros didáticos para alunos da pré-escola a
partir de 2022.

AÇÕES ESTRATÉGICAS
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
LANÇAMENTO DE PESQUISA PARA CONSOLIDAR ESTRATÉGIAS PARA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO
AOS ESTUDANTES
Desenvolvida em parceria com os Centros Colaboradores em Alimentação e Nutrição Escolar
(Cecanes), a iniciativa busca desenvolver soluções a partir das informações enviadas por estados
e municípios sobre a execução do PNAE no período de pandemia.
CRIAÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO PROGRAMA NA
RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS
A coordenação-geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar propôs a instituição de um
Grupo Técnico – GT para apoiar a elaboração de recomendações técnicas para a execução das
atividades do PNAE no retorno às atividades escolares presenciais. As ações serão desenvolvidas
em parceria com estados e municípios, de acordo com as decisões dos governos locais,
embasadas em dados científicos e experiências internacionais.

AÇÕES ESTRATÉGICAS
TRANSPORTE ESCOLAR
ABERTURA DE CONSULTA PÚBLICA PARA DEFINIR ESPECIFICAÇÕES DE NOVOS ÔNIBUS
ESCOLARES
Objetivo é dar transparência ao processo licitatório dos veículos urbanos e rurais que
estarão disponíveis para aquisição pelos estados e municípios a partir de 2021 e
garantir a oferta de transporte que melhor se adéque às necessidades dos estudantes.

NOVO FUNDEB
Realização de reuniões técnicas com a Secretaria Executiva do Ministério da Educação
com o objetivo de alinhar o cronograma de atividades a serem desenvolvidas com vistas
à operacionalização do Novo Fundeb.

AÇÕES ESTRATÉGICAS
FIES
Prorrogação dos prazos de aditamentos e formalização de contratos
NOVOS PRAZOS
Formalização de contratos: até 31 de julho
Aditamentos: até 30 de setembro
Decisão foi tomada em razão das medidas de enfrentamento à pandemia de covid-19, para que
nenhum estudante seja prejudicado.

ADMINISTRAÇÃO
ECONOMIA
Redução de despesas com o edifício anexo do FNDE.
Início das ações para reorganização dos espaços de trabalho.

ECONOMIA ANUAL DE

6,9

MILHÕES
DE REAIS

Atualmente, o custo mensal aproximado para manter o edifício anexo do FNDE (que abriga
apenas 12% do pessoal) é de R$ 581mil.
A entrega do prédio vai gerar 100% de economia neste gasto.

ADMINISTRAÇÃO
ALMOXARIFADO
Adesão à ata do Ministério da Economia para implementação
do Almoxarifado Virtual do FNDE.
A iniciativa trará economia e eficiência aos serviços de
requisição de materiais de consumo da Administração Pública
Federal ao concentrar todas as demandas e dispensar custos
com estoques físicos dos materiais.

RESULTADOS
Economia de escala;
Eficiência na gestão e controle por
meio da plataforma tecnológica;
Demanda de material de acordo com
a real necessidade (just-in-time);
Ausência de estoque e custos
correlatos;
Não realização de licitação anual.

ADMINISTRAÇÃO
CAMPANHA “SE LIGA! DESLIGA!”
Início da campanha “Se liga! Desliga!”, para incentivar a economia de energia nas
dependências do FNDE.

ECONOMIA ESTIMADA

30%

NO CONSUMO DE
ENERGIA ELÉTRICA

ADMINISTRAÇÃO
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS
Medição de temperatura dos colaboradores e eventuais visitantes
Intensiﬁcação da rotina de limpeza diária e nos intervalos de reuniões estritamente
necessárias
Estudos para aquisição de produtos de higiene para uso coletivo e individual dos
colaboradores no retorno às atividades presenciais
Estudos para contratação de serviços de testagem dos colaboradores na retomada das
atividades presenciais

