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RELATÓRIO  

PDE – PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 
 

 
 Venho por meio deste, informar os gastos realizados com o PDDE- PDE PROGRAMA 

MAIS EDUCAÇÃO realizado por essa Instituição de Ensino. 

 Em dois mil e doze foi depositado pelo MEC um montante de 24.805,60 (vinte e quatro 

mil, oitocentos e cinco reais e sessenta centavos), para ser gasto com as oficinas, e os 

oficineiros para a escola. No período de novembro e dezembro do ano passado foram gasto de 

capital de R$ 3.163,00 (três mil cento e sessenta e três reais), sendo os seguintes materiais 

para a oficina de capoeira: dois caxixi, um pandeiro, um par de agogô, cinco berimbau; canto 

coral: uma zabunba, um bongo, dois atabaque, dois afoxé colorido, dois xequere, dois pares de 

clava de madeira, três pandeiros, cinco violões, um teclado, 2 microfones, uma caixa acústica, 

um suporte para teclado e dois suportes para microfone e de custeio R$ 2.770,60 (dois mil 

setecentos e setenta reais e sessenta centavos) gastos nos seguintes materiais das oficinas de 

Xadrez: vinte tabuleiros de xadrez com peças de plástico e manual;  Letramento:seis alfabeto 

móvel, dez bingo de letras, dez baralho de letras, seis varais de letras, sis domino de leitura e 

escrita, seis cartas de ditado, seis jogos da memória de silabas, dez jogos de cruza letras e dez 

jogos primeiras palavras, ficando um saldo de R$ 18.872,00 (dezoito mil e oitocentos setenta e 

dois reais). 

 Em dois mil e treze iniciamos com um saldo de R$18.872,00 (dezoito mil oitocentos e 

setenta e dois reais) e o MEC realizou um novo deposito referente a segunda parcela no valor 

R$ 4.880,00 (quatro mil oitocentos e oitenta reais), havendo um total de R$ 23.752,00 (vinte e 

três mil setecentos e cinquenta e dois reais) para serem gasto em custeio, capital e pagamento 

dos oficineiros. 

 Segue os gastos realizados no primeiro semestre, na compra dos materiais como: 

confecção de um suporte de livros e DVD’s,  livros infantis, materiais para artesanatos como: 

EVA’s, cola para EVA, cola branca, papeis coloridos, lápis de cor, giz de cera, placa de isopor, 

tinta guache, verniz, bobina Kraft, réguas, tinta auto relevo, cola colorida, cola colorida com 

gliter; para oficina de letramento: caderno de linguagem, cola branca, lápis de escrever. 

 Em relação aos oficineiros foram pagos da seguinte forma: 

 Oficina de Capoeira, Everson da Silva Bueno, carga horária oito horas 

semanais  – março, abril, maio, junho e julho -   R$ 1.000,00 



 Oficina de letramento, Ana Claudia da Luz Rodrigues, carga horário de 4 horas 

– junho e Julho     R$ 360,00 

 Oficina de Canto Coral, Fiorinda de Almeida– março, abril, maio e junho   

R$ 480,00 

 Oficina de Arrtesanato, Luciana Ferreira Martins, carga horária de quatro horas-  

junho e julho  R$ 180,00 

 Oficina de Artesanato, Carla Rosane Langer da Silva carga horária de quatro 

horas – março, abril e maio   R$ 360,00 ( Tendo em vista que essa 

teve seu desligamento no Programa Mais Educação no inicio do mês de 

junho). 

 

Contanto um saldo no valor de R$ 13.558,32 (TREZE MIL, QUINHENTOS E 

CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS). 

Para mais esclarecimentos as notas consta em arquivo da escola para serem 

anexadas na prestação de conta do final do ano. 

Segue em anexos os extratos bancário. 
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