
Escola Municipal Arco Iris 06 de agosto de 2013. 

     RELATÓRIO MAIS EDUCAÇÃO 

  A verba vinda do MEC para o Programa Mais Educação chegou à conta bancária em 

novembro de 2012. O saldo total depositado pelo MEC era de R$ 29.720,60 (vinte e nove mil 

setecentos e vinte reais e sessenta centavos), sendo R$ 23.230,60 (vinte e três mil duzentos e 

trinta reais e sessenta centavos) para despesas com custeio incluindo o pagamento dos 

oficineiros e R$ 6.490,00 (seis mil quatrocentos e noventa reais para gastos com capital). 

       Para a oficina de letramento e alfabetização foi gasto R$1770,60 (um mil setecentos e 

setenta reais e sessenta centavos) com materiais pedagógicos (KIT MEC LETRAMENTO) na 

EDITORA FUNDAMENTAL LTDA cujo CNPJ é 10.451.384/0001-12 

    Para as oficinas de Tecnologia Educacional, Jornal escolar, Capoeira e teatro a verba foi 

gasta na A.AGUERO& CIA LTDA CUJO CNPJ é 82.599.416-0001-32. 

  Na oficina de Tecnologia Educacional foi gasto R$ 7.000 (sete mil reais), sendo R$ 3.000 (três 

mil) para custeio (papel a4, 5 pen drive, cabo de rede, 3 pen modem 3g , material 

bibliográfico)  R$ 4.000 (quatro mi reais) com capital,(1notebook, 5estabilizadores micros, 

1computador 2 gb de memória, 1monitor 2g 500 hd ) 

      Na oficina de Jornal Escolar foi gasto R$ 5.570,00, (cinco mil quinhentos e setenta reais) 

sendo R$5.170,00, (cinco mil cento e setenta reais) com custeio (cd regravável, papel a4 

chamex profissional, cartucho impressora assinatura revista super interessante) e R$ 400,00, 

(quatrocentos reais) com capital, 1 câmera digital sansung). 

      Para a oficina de Capoeira o valor investido foi de R$ 2.690,00 (dois mil seiscentos e 

noventa reias), sendo R$2.100(dois mil e cem reais) para custeio (60 camisetas de malha fio 

30 cor,30 calças de capoeira branca  e R$590,00 (quinhentos e noventa reais) para capital(2 

caxixi,1 pandeiro,1 agogô-duplo com reco,5 berimbau completo, 1 microssystem Semp). 

     Já na oficina de teatro foi gasto R$2.490,00 (dois mil quatrocentos e noventa reais), sendo 

R$1.590,00 (mil quinhentos e noventa reais) em custeio(maquiagens diversas, kit de costura 

de mão completo, tecido de algodão cru forro, tecido faillete em cortes) e R$ 900,00 

(novecentos reais) em capital(cds para  teatro diversos temas). 

     Os nomes dos oficineiros são: 

OFICINA DE CULTURA DIGITAL: ROSIMARA JUKOWSKI 
OFICINA DE JORNAL: PAULA MACHADO VIEIRA 
OFICINA DE LETRAMENTO: CARINA LUCIANO 
OFICINA DE TEATRO: MARCELO ROBERTO FAGUNDES 
OFICINA DE CAPOEIRA: DANILO ELVIS PINHEIRO 



 Para os oficineiros foi pago R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) mensais para cada um 

desde o mês de março até julho, somando um valor total de R$6.000 (seis mil reais) para os 5  

oficineiros. 

      No mês de junho chegou ao banco mais R$6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) sendo 

R$6.400,00 (seis mil quatrocentos reais) para gastar em custeio e R$400,00 (quatrocentos 

reais) para gastar com capital. Desse valor já foi gasto 1.514 com materiais diversos para 

custeio sendo ele (120 caderno broch, pacote de cartolina, DVD gravável, pacote de isopor 

chapa1.0,3 caixas de  lápis bic preto, 3 pacotes de papel cartão carmim, 2 pacotes de papel 

cartão cartaz, 120 folhas de papel papel crepon realce, 2 rolos papel Kraft, 4 pacotes de papel 

laminado realce, 270 placas e.v.a, 51 quebra cabeça Disney,  10 rolos de TNT. 

      Conforme o extrato bancário em anexo o Programa Mais Educação tem ainda um saldo de 

12.066,24 para ser gasto até dezembro de 2013. 


