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RELATÓRIO  

PDE – ESCOLA  
 

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

por essa Instituição de Ensino. 

 Em dois mil e doze foi depositado pelo MEC um montante de 25.000,00 (vinte e cinco mil 

reais), para ser gasto com melhorias no Estabelecimento, material para a escola. Neste ano o 

dinheiro foi aplicado, tendo o seu uso a partir do ano de dois mil e treze, que segue abaixo relatório 

do que foi gasto até o momento: 

 

 ASSOCIAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ART. DE VIZINHANÇA – jogos pedagógicos  - R$ 168,00 

(cento e sessenta e oito reais). 

 TERMIDA MELLO DOS SANTOS ME – agendas escolares, tinta guache, colas, cartolina, 

papel camurça, papel de seda, papel dobradura, caixa de giz branco e colorido, pen drive, 

lápis de cor, calculadora, pincel marcadores, cola para EVA, papel laminado, papel 

dobradura, caixa organizadora, cadernos, caixa de lápis, caixa de caneta esferográficas, 

copos, borrachas, apontadores, – R$ 1.736,29 (hum mil, setecentos e trinta e seis reais e 

vinte e nove centavos) 

 G. COSTA SANTOS ACABAMENTOS LTDA – ME - serviços de montagem de divisórias 

EUCATEX – R$3.245,00 (três mil duzentos e quarenta e cinco reais). 

 JONAS SANTANA MORAES DE MELLO ME – blocos lógicos e material dourado, livros para 

literatura  – R$ 1.450,00 (hum mil e quatrocentos e cinquenta reais), 

 LUIZ ANTONIO DO ESPIRITO SANTO – mapas, materiais para consumo –   

R$ 2.067,00 (dois mil e sessenta e sete reais) 

 DDS INFORMÁTICA – projetor, notebook, roteador, tonner, impressora a lazer e manutenção 

para computadores – R$ 4.546,90 (quatro mil e quinhetos e quarenta e seis reais e noventa 

centavos) 

 MERCADO DA BOLA – material esportivo como: colete de treino, petecas, corda, bola de 

voley, rede de voley, bola de futebol, bola de borracha, colchonetes, corda de pular individual, 

jogo de domino, jogo pega-vareta, jogo de dama e trilha, jogo bete-ombro,jogo de ache e 

encaixe, rede de futebol,  R$ 1.258,40 (hum mil duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta 

centavos), 

 PONTO FRIO – máquina digital – R$ 147,61 (cento e quarenta e sete reais e sessenta e um 

centavos) 

 MAGAZINE LUIZA – televisão de plasma 40” – R$ 1.281,55 (hum mil, duzentos e oitenta e 

um reais e cinquenta e cinco centavos.) 



 LOJAS DO PEDRO – material para cozinha como: facas, tabua de carne, prato fundo, copos, 

descascador, frigideira multiflon, jarras, assadeiras, caixa hermética, caixas com tampa, 

caixas monobloco, garrafa térmica 9 litros e garrafa térmica 1,8l. – R$ 707,00 (setecentos e 

sete reais) 

 DDS INFORMATICA – manutenção de computador – R$ 120,00 (cento e vinte reais) 

 TECNO SCALE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS – forno Tedesco – R$ 895,00 (oitocentos 

e noventa e cinco reais) 

 T.A.S LIMA LIVROS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS – ME:– banner calendário – R$ 520,00 

(quinhentos e vinte reais) 

 DEBORA CRISTINA DA SILVEIRA BALZER ME – cola, cola para EVA,  grampeador – R$ 

97,00 (noventa e sete reais). 

 

Contanto um saldo no valor de R$ 6.006,85 (seis mil, e seis reais e oitenta e cinco centavos). 

Param mais esclarecimentos as notas constam em arquivo da escola para serem anexadas 

na prestação de conta do final do ano. 

Seguem em anexos os extratos bancário. 
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