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Programa
2080 - Educação de qualidade para todos

Número de Ações 2

10 - Orçamento Fiscal 12 - Educação 366 - Educação de Jovens e AdultosSubfunção:Esfera:

214V - Apoio à Alfabetização, à Educação de Jovens e Adultos e a Programas de Elevação de Escolaridade, Com Qualificação Profissional e
Participação Cidadã

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

Unidade Responsável: Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e InclusãoUO: 26101 - Ministério da Educação - Administração Direta

unidadePessoa beneficiadaProduto: Unidade de Medida:

Considera-se pessoas beneficiadas os jovens, os adultos e os idosos matriculados em turmas de alfabetização e educação de jovens e adultos
em todas as suas modalidades, bem como o jovem matriculado em cursos voltados à promoção de elevação da escolaridade integrada à
qualificação profissional e à participação cidadã.

Especificação do Produto

Descrição
Apoio para implementação de ações voltadas à alfabetização, à educação de jovens, adultos e idosos em todas as suas modalidades, inclusive
para as integradas à qualificação profissional, bem como para a contratação e a formação inicial e continuada de educadores, gestores,
formadores, alfabetizadores voluntários, educadores populares e profissionais da educação, entre outros.
Apoio às implementação de ações voltadas à elevação da escolaridade integrada à qualificação profissional e à participação cidadã para a
juventude, inclusive para a contratação de profissionais, formação continuada e aquisição de material de consumo, entre outros.
Apoio a projetos que visem à inovação na gestão e nas metodologias de ensino; nas tecnologias; comunicação na aprendizagem; estudos e
pesquisas para diagnóstico, monitoramento e avaliação de ações, programas e processos educativos que contemplem entre outros: jovens,
pessoas em privação de liberdade e medidas socioeducativas, populações negra, do campo, quilombolas, povos indígenas, pessoas em
situação de rua, catadores de materiais recicláveis, pescadores, população itinerante.
Provimento de transporte, material de consumo e alimentação para os estudantes matriculados e seus filhos de 0 a 8 anos de idade, atendidos
nas salas de acolhimento.
Aquisição, produção e distribuição de recursos didáticos e publicações pedagógicas.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A ação será implementada por meio de execução direta ou por meio de parcerias com estados, Distrito Federal e municípios, por intermédio de
transferência direta, descentralização ou formalização de convênios, de termos de execução descentralizada e de instrumentos congêneres.

Financeiro

Resumo da Ação

Natureza IDUSO Fonte IDOC RP Valor

33900000 0 112 9999 2 3.000.000

Quantidade: Valor Total:3.333 3.000.000900 Valor Unitário:

Detalhamento por Localizador
Código - Descrição

3.333Valor Unitário: Valor Total:300Quantidade: 1.000.000
0001 - Nacional

Natureza IDUSO Fonte IDOC RP Valor

33900000 0 112 9999 2 1.000.000

3.333Valor Unitário: Valor Total:300Quantidade: 1.000.000
0001 - Nacional

Natureza IDUSO Fonte IDOC RP Valor

33900000 0 112 9999 2 1.000.000

3.333Valor Unitário: Valor Total:300Quantidade: 1.000.000
0001 - Nacional

Natureza IDUSO Fonte IDOC RP Valor

33900000 0 112 9999 2 1.000.000
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CF/88 Art. 37 e Art. 208; Lei nº 13.005, de 25 junho de 2014 - Plano Nacional de Educação; Decreto nº 7.649, de 11 de dezembro de 2011;
Decreto nº 6.629, de 04 de novembro de 2008; Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008; Decreto nº 6.093, de 24 de abril de 2007; Lei nº 11.129,
de 30 de junho de 2005; Lei nº 10.880, de 09 de julho de 2004, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da
Educação e resoluções do Conselho Deliberativo do FNDE.

Base Legal da Ação
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