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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
CONSELHO DELIBERATIVO 

 
 

 ANEXO I 

Modelo de ata de reunião de planejamento da comunidade escolar 

 

Ata da assembléia geral para definição das ações que integrarão o Plano de Ação 
da escola com vistas ao recebimento de recursos da ação Escolas Sustentáveis, do 
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), voltados à promoção da 
sustentabilidade socioambiental na unidade escolar. 

 

Aos _______dias do mês de __________ de _____ reuniram-se professores, 
funcionários, outros profissionais da educação, alunos, pais de alunos e outros 
membros da comunidade da Escola ___________________ (nome da Escola) para 
deliberarem sobre as ações a serem realizadas com os recursos  da ação Escolas 
Sustentáveis, do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), voltados à promoção 
da sustentabilidade socioambiental na unidade escolar. 

A reunião foi presidida pelo Sr.(a) _______________________, que designou o 
Sr.(a) ___________________________ como Secretário (a). Iniciados os trabalhos, 
foram esclarecidos aos participantes os principais aspectos sobre o repasse, tais 
como: o valor dos recursos de R$ ______ (escrever também por extenso), o objetivo 
e a forma de utilização do dinheiro. Em seguida, foram discutidas as ações 
prioritárias a serem custeadas com os recursos, sendo cada participante ouvido em 
suas sugestões e argumentos. Após os debates, os participantes da reunião 
decidiram por: 

 

(listar as ações escolhidas, bem como os materiais e bens a serem adquiridos e os 
serviços a serem realizados).  

 

Foi esclarecido aos participantes o prazo para a realização das ações, de acordo 
com o estabelecido no Plano de Ação da escola, e para apresentação da prestação 
de contas dos recursos, até o dia 31 de dezembro do ano de seu recebimento; e que 
devem ser indicados representantes da comunidade escolar, dentre os presentes, 
para acompanhar as obras e a aquisição e entrega dos equipamentos, de modo a 
verificar o cumprimento das ações. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a 
reunião às _____horas. 

Eu,_______________________________Secretário (a) da reunião, subscrevo-me. 

 

Assinatura do (a) Secretário (a). 

Assinatura de todos os presentes à reunião. 

 


