REPASSE DE RECURSOS
R$ 400 milhões para alimentação de
38,9 milhões de estudantes da rede pública.

R$ 70 milhões da sexta parcela do PNATE para
manutenção do transporte escolar, beneficiando mais
de 4,2 milhões de estudantes.

R$ 11 milhões por meio do Programa Dinheiro
Direto na Escola para contribuir com a manutenção e melhoria da
infraestrutura física e pedagógica das unidades de ensino.

R$ 122 milhões por meio do PDDE Qualidade para
as ações do Educação Conectada e Novo Ensino Médio.

R$ 561,8 mil por meio do PDDE Educação Especial para
atender escolas privadas de educação especial sem fins lucrativos.

R$ 1,1 bilhão referente ao Fundeb.
R$ 924,6 milhões referentes ao Salário-Educação.

PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS
Aproximadamente

R$ 146,8 milhões

de repasses via PAR, sendo

R$ 54 milhões para construção,
ampliação ou reforma de unidades de ensino.

Conclusão de 88 obras de
infraestrutura durante o mês de julho.

R$ 119,4 milhões em empenhos
contemplando iniciativas como:

• Construção de creches e quadras esportivas
• Construção e ampliação de escolas
• Aquisição e manutenção de ônibus escolares
• Aquisição de materiais escolares
• Aquisição de mobiliário escolar

PAGAMENTO DE
BOLSAS E AUXÍLIOS
Programa de Apoio a Novos Estabelecimentos de Educação
Infantil: R$ 5,7 milhões para beneficiar 15 prefeituras.
Programa de Educação Tutorial (PET):
beneficiando 9.459 bolsistas.

R$ 5,3 milhões,

Programa de Bolsa Permanência: R$ 10,7 milhões,
beneficiando 13.527 estudantes de instituições federais de
ensino superior.
Formação Continuada de Profissionais da Educação Básica:
R$ 730 mil, beneficiando 681 bolsistas.

ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR
Lançamento das ferramentas e-PNAE e PNAE Monitora
em versão web. Medida garante ainda mais transparência,
controle e participação social nas ações do Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). O e-PNAE é
voltado para a sociedade em geral e o PNAE Monitora
auxilia técnicos e gestores da alimentação escolar nas
ações de monitoramento do programa.
20 reuniões virtuais com o objetivo de prestar assistência
técnica às entidades executoras do PNAE no período de
pandemia.
Assessorias realizadas no mês de julho em 5 estados
brasileiros pelos Centros Colaboradores em Alimentação e
Nutrição Escolar - CECANEs, sob a coordenação do FNDE.

Registro da entrega de kits da
alimentação escolar em diversos
municípios brasileiros

LIVRO DIDÁTICO
Aquisição de 1,8

milhão de livros literários
do PNLD, no valor médio de R$ 5,72

o exemplar, para atender às escolas públicas,
contribuindo para o aprendizado de milhões de alunos

140 mil escolas.
Investimento de R$ 10,3 milhões.
de mais de

Aquisição de 48,1

milhões de livros didáticos

para o ensino médio e para os anos finais do ensino
fundamental.
Investimento de R$

493,1 milhões.

Disponibilização dos livros da Reserva Técnica para todas
as escolas participantes do PNLD, de forma a suprir
eventuais carências de materiais.
Tratativas para viabilizar assinaturas digitais e utilização
do verificador de conformidade do ICP-Brasil nos processos
de habilitação das editoras participantes do PNLD.

FIES
28.650 financiamentos concedidos
211.478 aditamentos de renovação
4.659 aditamentos de suspensão
1.141 aditamentos de encerramento
Repasse de CFT-E às entidades mantenedoras:

R$ 383,3 milhões

Recompra de CFT-E das entidades mantenedoras:

R$ 287,1 milhões

Resgate de CFT-E para pagamento de tributos das IES:

R$ 102,1 milhões

Publicação da Resolução nº 39, de julho de 2020, que regulamenta a suspensão das
parcelas do Fies, prevista na Lei nº 14.024, de 9 de julho de 2020. O normativo detalha
os critérios e procedimentos para pedidos de suspensão dos pagamentos do Fies
até 31 de dezembro, data final de vigência do estado de calamidade pública no Brasil.

Cerca de 1,5 milhão de estudantes
podem ser beneficiados.

FUNDEB
Acompanhamento da votação e discussões no
Congresso Nacional sobre a proposta de Emenda
à Constituição nº 15/2015, que torna o Fundeb
permanente, aumenta a participação da União
na complementação e aprimora os critérios de
distribuição desses recursos, com ênfase na
educação infantil. A proposta se encontra no
Senado Federal para apreciação e votação.

Celebração de Acordo de Cooperação Técnica com
a Associação dos Tribunais de Contas – Atricon,
com vistas a melhorar o monitoramento do uso
dos recursos em educação, por meio do SIOPE.

COMPRAS GOVERNAMENTAIS
Encerramento da Ata de Registro de Preços
para compra de ventiladores escolares.
No total, foram registrados 155.867 ventiladores na
ata. Solicitações do mês de julho representam 29% do total
de pedidos, o que significa 15 mil aparelhos a mais somente
neste mês, após reforço da divulgação da ata nas redes sociais
e no portal do FNDE.

Produção do Informativo da Divisão de
Gerenciamento de Registro de Preços – DGREP.
Documento visa dar publicidade, no Portal de Compras da
autarquia, aos dados extraídos do SIGARP referentes às atas
de registro de preços gerenciadas pelo FNDE.

AÇÕES ESTRATÉGICAS
Nomeação da primeira corregedora do FNDE. Servidora
federal, Jussara Santos Mendes passa a coordenar o
setor recentemente criado no FNDE. A medida inédita
na autarquia vem para melhorar a governança e evitar
que algum ato de agente interno ou externo possa
prejudicar a boa execução dos programas e ações
educacionais.
Adesão ao portal de cursos da Estratégia Nacional
de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro
(ENCCLA). Termo de Adesão assinado pelo presidente
do FNDE, Marcelo Ponte, autoriza a divulgação de
capacitações virtuais e gratuitas da autarquia no
portal. A plataforma é hospedada no site do Instituto
Rui Barbosa (IRB) e disponibiliza cursos, treinamentos
e capacitações para observadores públicos,
conselheiros de políticas públicas e servidores da
administração pública.

AÇÕES ESTRATÉGICAS
Benchmarking entre o FNDE e o Ministério da Justiça
e Segurança Pública (MJSP) para troca de informações
sobre o processo de compras governamentais da
autarquia. A Secretaria de Gestão e Ensino (Segen) do
ministério, responsável por gerir os recursos federais
de segurança pública, quer aproveitar a experiência da
Diretoria de Administração do FNDE para reestruturar
seu sistema de compras estratégicas.
Livro Didático – Prorrogação dos prazos para
solicitação de livros didáticos no sistema de reserva
técnica por parte das escolas. Medida visou auxiliar
unidades de ensino que tiveram dificuldades para
fazer os pedidos por conta da suspensão das aulas.
Alimentação Escolar – Adiamento da 4a edição da
Jornada de Educação Alimentar e Nutricional para o
ano de 2021. Cronograma foi revisto para que todas
as escolas públicas de educação infantil e do ensino
fundamental tenham oportunidade de participar.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Lançamento do Portal de Educação
Corporativa do FNDE
Plataforma digital simples, acessível e de fácil
navegação facilita acesso de técnicos e gestores da
educação a cursos e materiais de capacitação sobre
programas e ações educacionais da autarquia.

