
 
 

FINALIDADE DAS VERBAS  

 REPASSADAS A APMs PELA FDE / SEE  

 
- Manutenção do Prédio e Equipamentos Escolares 

Destinada a aquisição de materiais e serviços para manutenção preventiva e corretiva, 

conservação e pequenos reparos no prédio e nos equipamentos escolares, bem como a 

despesas com tarifas bancárias autorizadas e institucionalização da APM, tais como registro 

de Atas e Estatuto da APM em cartório, confecção de carimbo do CNPJ da APM, etc. 

 

- Mutirão Trato na Escola 

Destinada a pintura, revitalização e limpeza da escola, aquisição de materiais e serviços para 

manutenção preventiva e corretiva, conservação e pequenos reparos no prédio e 

equipamentos escolares. 

  

- Escola da Família 

Destinada a aquisição de materiais de consumo que serão utilizados no desenvolvimento do 

Programa, que tem a finalidade de manter as Escolas abertas durante os fins de semana com 

atividades culturais, esportivas e recreativas. 

 

- Cultura é Currículo (Locação de Ônibus e Alimentação) 

Destinada ao aluguel de ônibus para transporte de alunos que participam de visitas 

monitoradas a instituições culturais, bem como aquisição de lanches ou materiais para sua 

preparação, que serão consumidos pelos alunos durante as visitas. As visitas são a 

instituições participantes do Programa Cultura é Currículo. 

 

- Utensílios de Cozinha 

Destinada a aquisição de utensílios de cozinha para as Escolas Estaduais, como parte do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar. 
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FINALIDADE DAS VERBAS  

 REPASSADAS A APMs PELO FNDE / MEC  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 

 

- PDDE - Educação Básica - Capital e Custeio 

Destinada a aquisição de equipamentos e materiais/serviços para manutenção 

preventiva e corretiva, conservação e pequenos reparos no prédio e nos 

equipamentos escolares, bem como materiais de consumo para apoio pedagógico, 

despesas cartorárias, etc. 

 

- PDDE - Estrutura - Capital e Custeio 

Destinada a aquisição de bens, materiais e/ou contratação de serviços para 

construção e adequação de rampas, alargamento de portas e passagens, 

adequação de sanitários e outras adequações físicas para melhoria dos ambientes 

da Escola.  

 

- PDDE - Qualidade - Capital e Custeio 

Destinada a locação de espaços físicos para utilização esporádica e/ou contratação 

de serviços de infraestrutura, transporte, alimentação, hospedagem e demais 

despesas relacionadas à realização de eventos; aquisição de equipamentos e 

mobiliários; aquisição de materiais didático-pedagógicos; contratação de serviços 

de consultoria de Instituições de Ensino Superior. 

 

- PDDE - Mais Educação - Capital e Custeio 

Destinada a aquisição de materiais permanentes e de consumo, contratação de 

serviços necessários às atividades de Educação Integral, ressarcimento de 

monitores que realizam atividades no desenvolvimento do Programa. 

 

- PDDE - PDE Escola - Capital e Custeio 

Destinada a aquisição de materiais didáticos e pedagógicos para suprir a 

necessidade da Escola. 
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