
 

“EDUCAÇÃO NÃO TRANSFORMA O MUNDO. 

EDUCAÇÃO MUDA AS PESSOAS.  

PESSOAS TRANSFORMAM O MUNDO”. 

PAULO FREIRE. 

 

DENTRO DESTE CONTEXTO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO VEM 

TRABALHANDO PARA UMA TRANSFORMAÇÃO SOCIAL USANDO 

A EDUCAÇÃO COMO PORTA DE ENTRADA. 

 

PROGRAMAS 

 

PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - é 

um compromisso formal assumido pelos governos federal, do 

Distrito Federal, dos estados e municípios de assegurar que todas 

as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final 

do 3º ano do ensino fundamental. 

PSE - Programa Saúde na Escola - visa à integração e articulação 

permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria da 

qualidade de vida da população. 

 

PNFCD - Programa Nacional de Formação e Certificação de 

Diretores Escolares - tem por objetivo promover o 

desenvolvimento profissional, a certificação e o apoio à seleção. 

qualificada de diretores escolares; 



 

MAIS EDUCAÇÃO - Programa do MEC que induz a ampliação 

da jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da 

Educação Integral; 

PLATAFORMA FREIRE - programa que auxilia na 

qualificação de professores que atuam na rede pública do 

município; 

BRASIL CARINHOSO - Programa voltado para a primeira 

infância. 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; 

PEJA - Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para 

Atendimento à Educação de Jovens e Adultos; 

PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar; 

PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - Tem por finalidade 

prestar assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas 

públicas da Educação Básica. Engloba várias ações e objetiva a 

melhora da infraestrutura física e pedagógica das escolas que 

possuem Associação Escolar; 

PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar - contribui 

para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem, o 

rendimento escolar dos estudantes e a formação de hábitos 

alimentares saudáveis, por meio da oferta da alimentação escolar e 

de ações de educação alimentar e nutricionais; 

 

 



PNBE – Programa Nacional Biblioteca da Escola - tem como 

objetivo prover as escolas de ensino público, no âmbito da 

educação infantil (creches e pré-escolas), do ensino fundamental e 

educação de jovens e adultos (EJA), com o fornecimento de obras e 

demais materiais de apoio à prática da educação básica; 

PNLD – Programa Nacional de Livros Didáticos-tem por objetivo 

prover as escolas públicas de ensino fundamental e médio com 

livros didáticos e acervos de obras literárias, obras complementares 

e dicionários; 

PROINFÂNCIA - Programa Nacional de Reestruturação e 

Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de 

Educação Infantil – principal ação do FNDE no campo da 

infraestrutura educacional, presta assistência técnica e transfere 

recursos financeiros para construir de creches e adquirir 

equipamentos e mobiliários para a Educação Infantil; 

PAR - Plano de Ações Articuladas - é o planejamento 

multidimensional da política de educação. A dinâmica do PAR tem 

três etapas: o diagnóstico da realidade da educação e a elaboração 

do plano são as primeiras etapas e estão na esfera do 

município/estado. A terceira etapa é a análise técnica, feita pela 

Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação e pelo 

FNDE. Depois da análise técnica, o município assina um termo de 

cooperação com o MEC, do qual constam os programas aprovados 

e classificados segundo a prioridade municipal. 


