Missão, visão e valores
Missão: prestar assistência técnica e financeira e executar ações que
contribuam para uma educação de qualidade a todos.

Visão: ser referência na implementação de políticas públicas.
Valores: compromisso com a educação; ética e transparência; excelência na
gestão; acessibilidade e inclusão social; responsabilidade ambiental; inovação
e empreendedorismo.

Principais Programas Educacionais

PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO E DO
MATERIAL DIDÁTICO - PNLD
• Uma das politicas públicas mais tradicionais do MEC: 80
anos de história.
• Atende a todos os alunos e professores da educação básica
de todo o país.
• Garante a distribuição de materiais acessíveis (braille,
epub e outros).
• Obras literárias para alunos e bibliotecas.

Livros
Distribuídos
126 milhões

Orçamento
Executado
em 2018
1,84 bilhões

Redes
atendidas

Estudantes
atendidos

Escolas
atendidas

5.597

35 milhões

147.857

Papel
utilizado
70 milhões
de KG

Eficiência:
• Negociação à R$ 7,66 por exemplar em média.
• Preço de mercado R$ 60,00 a 80,00 reais.
Escolha:
• Assegura a autonomia do professor.
• Garante que as obras distribuídas estejam
adequadas à proposta pedagógica da escola.
Qualidade:
• Avaliação pedagógica realizada nacionalmente que garante a
qualidade do conteúdo e seu alinhamento com as Diretrizes
Curriculares Nacionais.
• Controle de qualidade das obras garantindo durabilidade do
material.

PNAE
Oferta de refeições que
cubram as necessidades
nutricionais durante o
períododo letivo

Educação Alimentar e
Nutricional

Crescimento

Desenvolvimento
biopsicossocial

Transferência
em 10 parcelas
mensais, por
ano

Aprendizagem
/Rendimento
Escolar

O Valor repassado é
definido de acordo
com a etapa e
modalidade de ensino,
de acordo com o
Censo escolar

Formação de práticas
alimentares
saudáveis

Mínimo de 30%
destinados à
compra de
produtos
oriundos da
agricultura
familiar

São atendidos pelo Programa, em
caráter suplementar, os alunos de
toda a educação básica (educação
infantil, ensino fundamental, ensino
médio e educação de jovens e
adultos) matriculados em escolas
públicas, filantrópicas e em entidades
comunitárias (conveniadas com o
poder público),
por meio da
transferência de recursos financeiros
para compra de gêneros alimentícios.

A entidade
executora
deve constituir
Conselho de
Alimentação
Escolar (CAE)

Obrigatoriedade de,
no mínimo, um
nutricionista
responsável técnico

Em 2018, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) atendeu
mais de 40 milhões de estudantes com um investimento total da ordem
de R$ 4,2 bilhões.
Rede de atendimento

Federal

Número de
alunos

Número de
escolas

Valor pago

358.181

691

R$ 39.566.155,9

Estadual

16.282.692

30.446

R$ 1.380.051.237,2

Municipal

23.352.043

110.468

1.003.548

8.011

40.996.464

149.616

Privada
Total

R$ 2.785.045.681,2
R$ 4.204.655146,4

Estima-se que, em 2019, sejam atendidos cerca de 41 milhões de
estudantes, com um investimento da ordem de R$ 4,15 bilhões.

Objetivos:
• Autonomia escolar
• Fortalecimento da participação social
• Manutenção da infraestrutura
• Melhoria pedagógica escolar
• Racionalização e simplificação

Integração Poder Público/Comunidade/Escola/Família

Público

Financeiro

 Mais de 140 mil escolas de educação pública
básica, recenseada pelo INEP.
 Quase 3 mil escolas de educação especial
(Pestalozzis e Apaes).
 Mais de 40 milhões de alunos atingidos.

 25 anos de Programa.
 Orçamento anual é de R$ 1,9 bilhão atualmente.

Objetivos do Programa:
• Apoiar o custeio do Transporte Escolar;
• Apoiar a garantia do acesso e permanência dos estudantes nas escolas;
• Apoiar tecnicamente as Entidades Executoras na oferta de Transporte Escolar

• Estabelecer diretrizes de qualidade e segurança para o transporte de alunos;
Resultados comprovados:
• Aumento da taxa de matrícula;
• Redução da taxa de abandono
• Redução da taxa de reprovação
• Redução da distorção idade-série

Público

 Mais de 4,6 milhões de alunos da educação básica
pública por ano, recenseada pelo INEP;
 5.563 Municípios nos 26 Estados e Distrito Federal.

Financeiro

 Orçamento anual é de R$ 720 milhões atualmente
 15 anos de existência do Programa
 R$ 8,2 bilhões foram destinados ao transporte escolar
nesse período

