
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REFERENTE A LEI Nº 14.371, DE 19 DE JUNHO/2009, QUE CRIA O PRÊMIO ESCOLA NOTA 
DEZ

1. Dados Cadastrais:
1.1 Dados da Secretaria Municipal de Educação
Órgão: (informar o nome da Secretaria Municipal de Educação) Município: (informar o nome do município)

Secretário de Educação: (nome completo 
do(a) Secretário(a) de Educação do Município) 

CPF:  (nº  do  CPF  do(a) 
Secretário(a) de Educação)

RG:  (nº  do  RG  do(a) 
Secretário(a) de Educação)

Órgão expedidor: (do RG do(a) 
Secretário(a) de Educação)

Telefone:  (da  sala  do(a) 
Secretário(a) de Educação)

1.2 Dados da Escola

Escola: (nome completo da escola) Endereço: (endereço completo da escola) Telefone: (da escola)

A escola está na condição de:   (   ) premiada, município e escola apoiada: (se for marcado X nesta opção informar o nome do município e da escola que está sendo apoiada)
 (marque o X em apenas uma das opções) (   ) apoiada, município e escola apoiadora: (se   for marcado X nesta opção informar o nome do município e da escola que está sendo apoiadora)  

1.3 Dados do(a) Diretor(a) da Escola

Diretor(a):  (informar  o  nome  completo  do(a) 
diretor(a) da escola)

CPF:  (nº  CPF  do(a) 
diretor(a) da escola)

RG: (nº do RG do(a) diretor(a) da escola) Órgão  expedidor:  (do  RG  do(a) 
diretor(a) da escola)

Telefones: (para contato com o diretor) E-mail: (do(a) diretor(a) da escola)

1.4 Dados da Unidade Executora

Nome da Unidade Executora: (nome completo da Unidade Executora, “conselho”, “associação de pais e mestres”, 
etc)

CNPJ: (nº do CNPJ da Unidade Executora/UEx)

Presidente: (nome completo do(a) presidente da UEx) CPF: (nº do CPF do(a) presidente da UEx) RG: (nº do RG do(a) 
presidente da UEx) 

Órgão expedidor: (do RG 
do(a) presidente da UEx)

Na composição da UEX qual a representatividade do Presidente: (informar se o(a) presidente é professor(a), diretor(a), pai, etc)

2. Diagnóstico da Escola:
(Descrever  as  condições  físicas  da  escola;  contextualizar  dados  pertinentes  a  formação do quadro  docente,  modalidade de ensino ofertado,  nº  de alunos,  de turmas,  turno, 
proficiência do SPAECE e nota do IDE no Ensino Fundamental; apresentar como é realizada a seleção do núcleo gestor, se a escola tem PDE; etc.)



3. Projeção da meta (melhoria do IDE-Alfa) 
2008: (Resultado do IDE-Alfa que constou para o prêmio em 2009) 2009:  (Projeção do IDE-Alfa subsequente,  considerando que para as escolas apoiadas deverá ser 

igual ou maior que 5,0. E para as escolas premiadas manter os resultados ou elevar para 10)

4. Justificativa para as ações em geral
(Elencar de forma geral as ações e justificar)

5. Ações e Acompanhamento
5.1. Do Recurso Financeiro da 1ª parcela- valor R$: (informar o valor em reais da 1ª parcela)

Nº 
ord.

Ação

(elencar as ações especificando o 
quantitativo das compras e dos serviços)

Recurso Financeiro Cronograma
Indicador de 

Acompanhamento 
(informar a referência 

quantificada para que seja 
feito o acompanhamento)

Previsão (deverá ser
 preenchido pela escola)

Execução (não 
preencher)

Previsão  (deverá ser
 preenchido pela escola)

Execução (não 
preencher)

Valor % Sim(%) Não Início Término Sim (%) Não

(em reais) (percentual utilizado 
do recurso total da 1ª 
parcela)

(informar a 
data de 
início)

(informar a 
data de 
término)

(Ex.: nº de professores 
capacitados)

_________________(CE), _____ de _________________ de 2009.

__________________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a) da Escola

__________________________________________________
Assinatura do(a) Presidente da Unidade Executora

 
___________________________________________________

Assinatura do(a) Secretário(a) de Educação do Município


