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Este manual é um instrumento de orientação para as Escolas e Iniciativas Culturais Parceiras, 
a fim de contribuir com a execução, gestão e monitoramento das atividades desenvolvidas 
no Programa Mais Cultura nas Escolas. 

O Programa consiste em uma iniciativa interministerial, firmada entre os Ministérios da 
Cultura (MinC) e da Educação (MEC), com a finalidade de fomentar ações que promovam o 
encontro entre o projeto pedagógico de escolas públicas contempladas com os Programas 
Mais Educação e Ensino Médio Inovador e experiências culturais em curso  nas comunidades 
locais e nos múltiplos territórios.

Em 2014, foram selecionados cerca de 5 (cinco) mil projetos de escolas públicas inscritas no 
Sistema de Monitoramento e Controle do Ministério da Educação (SIMEC). Cada um desses 
projetos receberá valores entre R$ 20 e R$ 22 mil para sua execução, variáveis conforme o 
número de estudantes registrados no último censo escolar (2013). As escolas contempladas 
receberão o recurso em duas parcelas, por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola, 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Os recursos estão vinculados à conta 
bancária PDDE QUALIDADE/ Mais Cultura nas Escolas, e poderão custear:

I. Contratação de serviços culturais necessários às atividades artísticas e pedagógicas; 
II. Aquisição de materiais de consumo; 
III. Contratação de serviços diversos; 
IV. Locação de transportes, serviços e equipamentos; 
V. Aquisição de materiais permanentes e equipamentos.

A leitura da Resolução PDDE/ FNDE nº 4 de 31/03/2014 que rege as ações do 
Programa Mais Cultura nas Escolas é indispensável para boa execução dos recursos. 
O texto integral da Resolução FNDE/MEC nº 4 de 31/03/2014 está disponível no 
endereço eletrônico 
http://www.cultura.gov.br/maisculturanasescolas e  
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.
php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000004&seq_ato=000&vlr_
ano=2014&sgl_orgao=FNDE/MEC .

1. APRESENTAÇÃO

ATENÇÃO

3
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Segundo o Manual de Orientações do Programa Mais 
Cultura nas Escolas, os objetivos desta parceria MEC/
MinC são:

. Reconhecer e promover a escola como espaço de 
circulação e produção da diversidade cultural brasileira;
Contribuir com a formação de público para as artes e 
ampliar o repertório cultural da comunidade escolar;

. Desenvolver atividades que promovam a interlocução 
entre experiências culturais e artísticas e o projeto 
pedagógico de escolas públicas de Educação Integral;

. Promover, fortalecer e consolidar territórios educativos, 
valorizando o diálogo entre saberes comunitários 
e escolares, integrando na realidade escolar as 
potencialidades educativas do território em que a escola 
está inserida;

. Proporcionar encontro entre vivências escolares e 
manifestações artísticas e culturais fora do contexto 
escolar;

. Ampliar e aprofundar a inserção de repertórios e 
práticas que contemplem a diversidade artística e 
cultural brasileira na vivência escolar;

. Promover o reconhecimento do processo educativo 
como construção cultural em constante formação e 
transformação;

. Fomentar o comprometimento de professores e 
estudantes com os saberes culturais locais;

. Contribuir para a ampliação do número dos agentes 
sociais responsáveis pela educação no território, 
envolvendo iniciativas culturais dos territórios nos 
processos educativos em curso nas escolas;

. Proporcionar aos estudantes vivências artísticas e 
culturais promovendo a afetividade e a criatividade 
existentes no processo de ensino e aprendizagem.

2. QUAIS OS OBJETIVOS 
DO MAIS CULTURA NAS 
ESCOLAS?

Os recursos do Programa Mais Cultura nas Escolas são 
provenientes do Ministério da Educação, repassados 
pelo Programa Dinheiro Direto na Escola, vinculado 
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(www.fnde.mec.gov.br) e, portanto, sujeito às normas 
estabelecidas por esse órgão. A Resolução FNDE/MEC 
nº 5 de 31/04/2013 determinou que, em 2014, os 
repasses de recursos atrelados ao Programa Dinheiro 
Direto na Escola serão realizados em duas parcelas.

Em acordo com o estabelecido na Resolução n° 4 FNDE 
31/04/2014, o montante dos recursos destinados ao 
desenvolvimento dos Planos de Atividades é calculado 
tomando por base o número de alunos cadastrados no 

3. SOBRE OS RECURSOS: 
PDDE QUALIDADE/MAIS 
CULTURA NAS ESCOLAS
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3. SOBRE OS RECURSOS: 
PDDE QUALIDADE/MAIS 
CULTURA NAS ESCOLAS

Para verificar se o recurso está disponível em conta, 
o interessado pode acessar o módulo de liberação 
de recursos por meio do endereço virtual do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 
http://www.fnde.gov.br. Qualquer cidadão tem acesso 
às informações disponibilizadas nessa ferramenta, 
não necessitando estar vinculado à gestão escolar 
ou das Secretarias Estaduais e Municipais.

Como saber se os recursos 
já foram liberados?

Censo Escolar INEP 2013. Desta maneira, os repasses 
realizados em 2014 podem ter sido reajustados em 
função de alterações do número de alunos registrados 
no Censo Escolar INEP 2013.  Nesse caso, escolas 
e seus parceiros culturais deverão reorganizar a 
Previsão Orçamentária de acordo com novos valores. 
Sublinha-se, contudo, que a variação dos recursos 
segue dentro dos mesmos valores estabelecidos 
quando da ocasião do lançamento do Mais Cultura nas 
Escolas, ou seja, entre R$ 20 mil e R$ 22 mil. 

Recomenda-se o início do desenvolvimento dos Planos 
de Atividades Culturais tão logo os recursos estejam 
disponíveis na conta bancária da Unidade Executora 
da escola (UEx). Conforme determina Resolução n° 
4 FNDE 31/04/2014 os recursos do Mais Cultura nas 
Escolas serão depositados em conta vinculada ao 
PDDE Qualidade. Em julho de 2014 o PDDE/FNDE 
comunicou ao Ministério da Cultura o repasse da 
primeira parcela dos recursos para 4.823 escolas, 
entre as 5.069 cujos projetos foram selecionados. 
Em caso de não recebimento de recursos, escolas e 
parceiros culturais devem verificar junto ao PDDE/
FNDE se existe alguma pendência da entidade ou 
dos órgãos aos quais está vinculada (Secretaria de 
Educação, Prefeitura ou Governo do Estado) que a 
tenha impedido de receber recursos. As soluções 
para tais impedimentos depende exclusivamente das 
condições estabelecidas pelo PDDE/FNDE.

As atividades do Plano de Atividade Cultural devem 
ser iniciadas assim que o recurso estiver disponível 
na conta da UE`x da escola, vinculados ao PDDE 
Qualidade/ Mais Cultura nas Escolas. Contudo, 
deve-se atentar à necessidade de reorganizar o 
cronograma das atividades de acordo com o período 
de implementação e com possíveis necessidades de 
readequação do Plano de Atividade Cultural, conforme 
orientações da avaliação MEC/MinC registradas na 
aba “Avaliação” do SIMEC.
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No portal do FNDE (http://www.fnde.gov.br) clique no 
quadro “Sistema de consultas à Liberação de Recursos dos 
programas do FNDE”, conforme indicado pela seta vermelha.

Passo 1

Selecione o ano em exercício (2014), o Programa (PDDE 
Qualidade), o CNPJ da escola, ou simplesmente a UF e o 
Município em que ela está localizada. Clique em “Confirmar”.

Passo 2
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Se a busca foi realizada selecionando a UF e o Município, 
será necessário localizar a escola e clicar na mesma para 
averiguação do repasse da parcela.

Ao abrir a página com informações sobre os recursos 
recebidos pela escola, verificar se a 1ª parcela de 2014 
identificada por “PDDE AE - Mais Cultura 1ª parcela” ou, 
posteriormente “PDDE AE - Mais Cultura 2ª parcela” foi 
depositada. A tela vai indicar ainda a Agência e a Conta 
Bancária do Bando do Brasil em que o recurso foi repassado.

Passo 3

Passo 4
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Os recursos destinados à execução do Programa Mais 
Cultura nas Escolas fazem parte da ação do PDDE e 
estão classificados em duas categorias econômicas de 
despesas: custeio e capital. Podem ser empregados 
segundo os seguintes usos, de acordo com o Art.5, da 
Resolução FNDE/MEC nº 4 de 31/04/2013, a saber:

I - aquisição de materiais de consumo 
Corresponde à categoria econômica de CUSTEIO; 

Podem ser comprados materiais de consumo relacionados 
à especificidade de cada projeto, como, por exemplo: 
tintas, tecidos, pincéis, sprays, partituras, cordas de 
instrumentos, entre outros. 

II - contratação de serviços culturais necessários 
às atividades artísticas e pedagógicas
Corresponde a categoria econômica de CUSTEIO;

Esta ação deve destinar recursos para a contratação 
da Iniciativa Cultural Parceira, por seus serviços 
pedagógicos e artísticos prestados na escola, de acordo 
com a sua dedicação ao desenvolvimento do projeto. 

III - contratação de serviços diversos relacionados 
às atividades culturais
Corresponde à categoria econômica de CUSTEIO;

Devem suprir os gastos com serviços, como, por 
exemplo: serviços de costureira, para confecção de 
figurinos; serviços especializados em realização de 
estudo do meio; serviços de gráfica e impressão para 
elaboração de material, entre outros. 

IV - locação de instrumentos, transporte e 
equipamentos
Corresponde à categoria econômica de CUSTEIO;

Devem suprir os gastos com outros tipos de serviços, 
como, por exemplo: aluguel de equipamentos e 
instrumentos, aluguel de ônibus para transporte dos 
estudantes.

V - aquisição de materiais permanentes
Corresponde à categoria econômica de CAPITAL;

Este recurso destina-se à aquisição de mobiliário, 
instrumentos musicais e equipamentos eletrônicos 
etc., todos de caráter permanente. 

Uso dos Recursos: custeio e 
capital no Mais Cultura nas 
Escolas

3. SOBRE OS RECURSOS: 
PDDE QUALIDADE/MAIS 
CULTURA NAS ESCOLAS
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Pesquisa de preço e compra dos 
materiais

As escolas e suas respectivas UEx’s participantes 
do Mais Cultura já tem familiaridade na gestão dos 
recursos provenientes do PDDE/ FNDE. Do mesmo 
modo que em outros programas a ele vinculados 
(Mais Educação, Ensino Médio Inovador, entre outros) 
a execução dos recursos do Programa Mais Cultura 

Recomenda-se o uso dos recursos no ano exercício do 
repasse, e que seja iniciado a partir do momento em 
que tenham sido disponibilizados. A reprogramação 
de recursos do PDDE/FNDE é possível, e está prevista 
tanto na Resolução nº 4 de 31/03/2014, quanto 
na Resolução nº 10 de 18/03/2013. Contudo, a 
reprogramação excedendo 30% (trinta por cento) 
do valor total, incluindo rendimentos, implica em 
cortes proporcionais ao saldo nos repasses dos anos 
seguintes. Dito de outro modo, a reprogramação de 
mais de 30% (trinta por cento) do valor total implicará 
em recursos menores para desenvolvimento do Mais 
Cultura nas Escolas nos anos seguintes. 

Art. 17 - A execução dos recursos, transferidos 
nos moldes e sob a égide desta Resolução, 
deverá ocorrer até 31 de dezembro do ano em 
que tenha sido efetivado o respectivo crédito 
nas contas correntes específicas das EEx, das 
UEx ou das EM.

§ 1º  Os saldos de recursos financeiros, como tais 
entendidas as disponibilidades existentes em 31 
de dezembro nas contas específicas, poderão ser 
reprogramados pela EEx, UEx e EM, obedecendo às 
classificações de custeio e capital nas quais foram 
repassados, para aplicação no exercício seguinte, com 
estrita observância de seu emprego nos objetivos da 
ação programática.

§ 2º Na hipótese do saldo de que trata o parágrafo 
anterior ultrapassar a 30% (trinta por cento) do total de 
recursos disponíveis no exercício, a parcela excedente 
será deduzida do repasse do exercício subsequente.

§ 3º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, 
considera-se total de recursos disponíveis no exercício, 
o somatório do valor repassado no ano, de eventuais 
saldos reprogramados de exercícios anteriores e de 
rendimentos de aplicações no mercado financeiro.

Reprogramação dos Recursos 
para ano/exercício seguinte

3. SOBRE OS RECURSOS: 
PDDE QUALIDADE/MAIS 
CULTURA NAS ESCOLAS
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Recursos destinados à 
contratação da Iniciativa 
Cultural Parceira

As escolas devem efetuar o pagamento das Iniciativas 
Culturais Parceiras, por meio de cheque nominal, 
de acordo com o número de parcelas e/ ou etapas 
estabelecidas no Plano de Atividade Cultural, sempre 
em comum acordo com a parceria cultural. Como nos 
outros programas regidos pelas normas do PDDE/ 
FNDE deverão ser arquivadas as cópias dos cheques 
e outros recibos, de modo a integrá-los na prestação 
de contas. 

As Iniciativas Culturais Parceiras inscritas com CPF, 
como pessoa física, devem emitir recibo contendo os 
seguintes dados do contratado: nome completo, RG, 
CPF, endereço e breve descrição do serviço prestado 
para a escola. 

As Iniciativas Culturais Parceiras inscritas com CNPJ, 
como pessoa jurídica, devem emitir nota fiscal. O valor 
final da contratação dos serviços da parceria cultural 
deverá incluir despesas com deduções de impostos.

Os profissionais autônomos podem emitir RPA 
(Recibo de Pagamento de Autônomo). Também no 
caso dos autônomos, o valor final da contratação dos 
serviços da parceria cultural deverá incluir despesas 
com deduções de impostos. Recibos comuns também 
comprovam o pagamento dos serviços artísticos e 
culturais, desde que contenham: nome completo 
do parceiro cultural, seu RG, CPF, endereço, breve 
descrição dos serviços prestados. 

Todos os recibos devem ser arquivados para 
compor os documentos necessários à prestação 
de contas, conforme orientações da Resolução 
CD/FNDE n° 10 de 18/04/2013. A prestação de 
contas é de responsabilidade da gestão escolar.

nas Escolas está orientada pelos capítulos X e XI da 
Resolução CD/FNDE n° 10 de 18/04/2013. Ressalta-
se que as decisões relacionadas ao desenvolvimento 
das atividades do Programa Mais Cultura nas 
Escolas devem ser tomadas em comum acordo, pela 
comunidade escolar e parceiro cultural. É indispensável 
que as decisões mais relevantes para a compreensão 
sobre o desenvolvimento dos Planos de Atividades 
Culturais, tanto no âmbito pedagógico, quanto no 
âmbito administrativo, sejam registradas em ata 
de assembleia dos representantes da comunidade 
escolar, garantindo memória inteligível das decisões 
tomadas conjuntamente.

3. SOBRE OS RECURSOS: 
PDDE QUALIDADE/MAIS 
CULTURA NAS ESCOLAS
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Readequação conjunta do 
Plano de Atividade Cultural

Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação FNDE/MEC, a parceria com pessoas ou 
entidades vinculadas ao serviço público é possível 
desde que NÃO SEJAM REMUNERADAS. Conforme 
previsto pela Resolução n° 10 de 18/04/2013 
(Capítulo III, Art.4º, § 1º, III), AGENTES PÚBLICOS 
NA ATIVA NÃO PODEM RECEBER RECURSOS 
DO PDDE/ FNDE. Portanto, os recursos do Mais 
Cultura nas Escolas não poderão ser utilizados 
para contratação de iniciativas culturais que 
sejam agentes públicos, entidades públicas e/ou 
prestadores de serviço de vínculo temporário com 
o serviço público.

O Plano de Atividade Cultural deve ter sido 
elaborado pelo parceiro cultural e pela escola, 
conjuntamente. Desta forma, ambas devem se 
reunir para dialogar e acordar possíveis alterações 
do cronograma, previsão orçamentária, e até de 
atividades anteriormente planejadas. 

Durante o processo de avaliação dos Planos de 
Atividades Culturais inscritos, a comissão MEC/MinC 
realizou observações que devem ser consideradas 
na reelaboração conjunta dos projetos. Essas 
observações estão registradas na aba “Avaliação” 
do SIMEC Mais Cultura. As escolas cujos Planos de 
Atividades foram classificadas com conceito “B” 
devem ficar atentas à reelaboração de seus Planos, 
vistos que seus Planos apresentaram maiores 
deficiências em relação aos outros do mesmo 
território. Seguem exemplos de observações que 
podem auxiliar a reorganização das atividades:

1- O Programa Mais Cultura nas Escolas pretende dar 
um salto qualitativo nas atividades artísticas e culturais 
desenvolvidas nos Programas Mais Educação (PME) e 
Ensino Médio Inovador (PROEMI). Desta forma, destaca-
se que os Planos de Atividades Culturais devem ser 
aprofundados, não repetindo atividades já desenvolvidas 
no PME e PROEMI, para atender aos objetivos da parceria 
MinC/MEC.

2- O desenvolvimento de numerosas atividades, 
relacionadas a muitos, ou mesmo a totalidade dos eixos 
temáticos, num mesmo Plano de Atividade Cultural, tende 
a prejudicar processos educativos mais aprofundados. 
Por isso, é necessário o foco no desenvolvimento de 
atividades diretamente relacionadas aos saberes e 
habilidades da Iniciativa Cultural Parceira.

4. ORIENTAÇÕES PARA 
O DENVOLVIMENTO DOS 
PLANOS DE ATIVIDADE 
CULTURAIS DO PROGRAMA 
MAIS CULTURA NAS 
ESCOLAS
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3- A ampliação do repertório cultural dos participantes 
é indispensável. O parceiro deve comprometer-se 
com estudos que possam viabilizar esse objetivo. 
Em outras palavras, significa dizer que o Plano 
de Atividade deverá apontar como a Iniciativa 
Cultural contribuirá para colocar os participantes 
em diálogo com a produção artística e cultural em 
desenvolvimento na proposta do Plano apresentado, 
como por exemplo, textos e peças de outros autores, 
atividades que proporcione as potencialidades das 
artes cênicas, exibição de filmes, leituras, contação 
de histórias, pesquisa e estudo de artistas visuais 
que trabalham temáticas em diálogo com a realidade 
cultural da localidade, produção musical local e etc. E, 
para isso, sugere-se diálogo aprofundado com o eixo 
temático de Educação Patrimonial, a partir da leitura 
e utilização do material de Educação Patrimonial 
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN), disponível em http://portal.mec.
gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_
download&gid=10290&Itemid= e em http://www.
iphan.gov.br/baixaFcdAnexo.do?id=4240”

Como se nota, são observações autoexplicativas, 
geralmente indicando qual aspecto do Plano de 
Atividade Cultural deve ser repensado e alterado 
antes do desenvolvimento do mesmo. 

Considerando o atraso no cronograma de 
implementação do Programa Mais Cultura nas 
Escolas, as escolas e iniciativas culturais parceiras 
devem reorganizar o cronograma de atividades 
considerando o início a partir de julho/agosto de 
2014, podendo prever a realização de atividades 
até o primeiro semestre de 2015. Contudo, deve-
se atentar aos prazos estabelecidos para uso dos 
recursos, considerando que o Art. 8 da Resolução n° 
4 PDDE/FNDE 31/04/2014 e o Art. 17 da Resolução 
nº 10 de 18/04/2013 definem cortes baseados 
nos saldos não utilizados em anos de exercícios 
anteriores, conforme explicitado anteriormente.

Todas as readequações relativas ao cronograma ou 
ao Plano de Atividade Cultural como um todo, deverão 
ser registradas no SIMEC na aba “Monitoramento”, 
em fase de desenvolvimento. O preenchimento 
dessa aba estará disponível às escolas, bem como 
ao acompanhamento das Secretarias Estaduais/ 
Municipais em breve. Por isso, quando do começo 
da execução, recomenda-se que sejam registradas 
em outro suporte, por exemplo, em documento 
digital formato “.doc”, “.odt” ou outros compatíveis, 
facilitando a transposição de seus conteúdos para o 
SIMEC quando da abertura da aba “Monitoramento” 
às escolas e Secretariais Municipais/Estaduais. 
Sublinha-se que as informações registradas na aba 

4. ORIENTAÇÕES PARA 
O DENVOLVIMENTO DOS 
PLANOS DE ATIVIDADE 
CULTURAIS DO PROGRAMA 
MAIS CULTURA NAS 
ESCOLAS
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“Monitoramento” serão indispensáveis à realização 
coordenada dos projetos, viabilizando, entre outros 
aspectos, a liberação da segunda parcela dos recursos. 
Seu preenchimento é, portanto, indispensável.

Sobre alterações no Plano de Atividade Cultural 
e uso dos recursos

5. DESENVOLVIMENTO, 
MONITORAMENTO E 
ENCERRAMENTO DO PLANO 
DE ATIVIDADE CULTURAL  

Desenvolvimento das 
atividades

 Qual é a função do(a) 
coordenador(a) inscrito no 
Plano de Atividade Cultural do 
Mais Cultura  nas Escolas?

As atividades devem ser iniciadas assim que os recursos 
estiverem disponíveis em conta. Os projetos devem 
ter duração mínima de seis meses. É indispensável 
que escolas e iniciativas culturais reorganizem seus 
Planos de Atividades em função de novo cronograma, 
e dialoguem com as observações disponíveis na aba 
“Avaliação” do SIMEC Mais Cultura, no sentido de 
qualificar e aprofundar os Planos de Atividade Cultural, 
conforme recomendações.

Os coordenadores são responsáveis por acompanhar 
o desenvolvimento do projeto diretamente na escola, 
como também realizar o diálogo entre as iniciativas 
culturais e o conselho escolar, seja em relação à 
execução direta do recurso, ou a possíveis alterações 
que precisem ser discutidas pela comunidade escolar, 
bem como registradas em ata, relacionadas à dimensão 

As alterações nos Planos de Atividade Culturais, assim 
como a escolha da iniciativa cultural parceira, devem 
manter estreita relação com o Plano original aprovado, 
registrado no SIMEC, observados atentamente 
indicações expressas na aba “Avaliação”.

Uma vez ajustado o cronograma de atividades, sugere-
se relacionar gastos previstos para realização das 
primeiras etapas do Plano de Atividade, considerando as 
observações da aba “Avaliação”, assim como possíveis 
destinações de recursos indicadas na “Apresentação”, 
item 1 do presente Manual. É indispensável que os 
gastos dos recursos sejam informados ao longo da 
execução, na aba “Monitoramento” no módulo Mais 
Cultura do SIMEC, facilitando assim a liberação da 
segunda parcela.
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Monitoramento das atividades 
e o SIMEC

A aba “Monitoramento” no SIMEC Mais Cultura tem por 
objetivo possibilitar o registro e acompanhamento das 
atividades previstas em cada Plano de Atividade Cultural 
contemplado com recursos do Mais Cultura nas Escolas.   
Essa aba está em desenvolvimento, e deverá estar 
disponível à escolas e Secretarias Municipais e Estaduais 
nas próximas semanas. O monitoramento tem por fim 
registrar uma série de dados que deverão possibilitar 
a avaliação dos impactos, méritos e problemas deste 
Programa, contribuindo com o aperfeiçoamento e 
continuidade da parceria MEC/MinC.  Essa etapa do 
trabalho também é indispensável para se tomar decisões 
em relação a aspectos operacionais relacionados para 
a implementação do Programa, como, por exemplo, ao 
cronograma de repasse da segunda parcela dos recursos, à 
identificação de territórios com problemas impeditivos de 
execução, entre outros. Portanto, é indispensável que os 
gestores e parceiros culturais responsáveis mantenham 
registros sobre o desenvolvimento das atividades, uso 
dos recursos e outros elementos.

A ideia é constituir uma memória do projeto, 
documentando suas atividades por meio de relatórios 
de planejamento e desenvolvimento, fotos, vídeos, 
portfólios. Propomos que esse registro seja feito 
desde o princípio, desde a readequação dos projetos, 
diante a liberação dos recursos, até o encerramento 
das atividades. Esses registros, pedagógicos, 
podem, inclusive, ser feitos com a participação 
da comunidade escolar envolvida nas atividades, 
orientada pelos responsáveis pelo projeto, escola 

pedagógica e/ou operacional do Plano de Atividade 
Cultural, como, por exemplo: tipos de atividades 
envolvidas no Plano, a frequência semanal das 
mesmas, ou os espaços em que serão desenvolvidas. 
Em síntese, os coordenadores são responsáveis por 
fazer a mediação entre a realização do projeto, e a 
gestão escolar, incluindo diretores, docentes, mas 
também o Conselho Escolar representativo da UE`x.
Além disso, o(a) coordenador(a) é responsável por 
mobilizar diferentes atores em prol da realização 
do projeto na escola, estabelecendo diálogos com 
docentes, funcionários e estudantes, na perspectiva 
de integração das ações do Programa Mais Cultura nas 
Escolas aos projetos da escola, inclusive do Projeto 
Político Pedagógico. Espera-se que sua atuação 
possa se estender também a outros segmentos da 
comunidade em que a escola está inserida - pais e 
parentes de estudantes, vizinhança, etc. No Mais 
Cultura nas Escolas os coordenadores não podem ser 
remunerados para essa função. 

5. DESENVOLVIMENTO, 
MONITORAMENTO E 
ENCERRAMENTO DO PLANO 
DE ATIVIDADE CULTURAL  
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e parceiro cultural. Além dos dados registrados na 
aba “Monitoramento”, e dos relatórios produzidos 
por cada projeto, haverá ainda outra estratégia para 
acompanhamento das ações do Mais Cultura nas 
Escolas, consistindo em visitas técnicas que serão 
realizadas pela equipe responsável por essa etapa 
do trabalho a uma parcela das escolas cujos projetos 
foram contemplados com recursos. 

Como as Secretarias 
Municipais/Estaduais de 
Educação colaboram com 
a implementação do Mais 
Cultura nas Escolas?

Como as Secretarias 
Municipais/Estaduais de 
Cultura colaboram com a 
implementação do Mais 
Cultura nas Escolas?

As Secretarias de Cultura podem acompanhar o 
desenvolvimento dos Planos de Atividades Culturais, 
auxiliando diretamente as Iniciativas Culturais Parceiras 
na operacionalização para emissão de notas fiscais e 
recibos comprobatórios das atividades realizadas, assim 
como no suporte pedagógico para compreensão conceitual 
da proposta do Programa Mais Cultura nas Escolas, 
contribuindo fundamentalmente para a qualificação e 
aprofundamento dos projetos culturais. Além disso, as 
Secretarias de Cultura podem agir como importantes 
mediadoras entre parceiros culturais e Secretarias 
Municipais/Estaduais de Educação, uma vez que estão, 
ambas, sob a mesma gestão Municipal/Estadual.

As Secretarias de Cultura podem acompanhar o 
desenvolvimento dos Planos de Atividades Culturais, 
auxiliando diretamente as Iniciativas Culturais 
Parceiras na operacionalização para emissão de 
notas fiscais e recibos comprobatórios das atividades 
realizadas, assim como no suporte pedagógico para 
compreensão conceitual da proposta do Programa Mais 
Cultura nas Escolas, contribuindo fundamentalmente 
para a qualificação e aprofundamento dos projetos 
culturais. Além disso, as Secretarias de Cultura podem 
agir como importantes mediadoras entre parceiros 
culturais e Secretarias Municipais/Estaduais de 
Educação, uma vez que estão, ambas, sob a mesma 
gestão Municipal/Estadual.

5. DESENVOLVIMENTO, 
MONITORAMENTO E 
ENCERRAMENTO DO PLANO 
DE ATIVIDADE CULTURAL  
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Prestação de contas 

Também será necessário reunir todos os documentos (notas 
fiscais e recibos), que devem ficar de posse da escola, pois 
é ela quem prestará contas do recurso para o FNDE.

As Escolas e suas respectivas UEx’s já tem habilidade 
em gerenciar os recursos provenientes do PDDE, 
desta forma, a Prestação de Contas dos recursos do 
Mais cultura nas Escolas seguirão as mesmas regras, 
seguindo assim as orientações do capitulo XII da 
Resolução CD/FNDE nº 10 de 18/04/2013. O Art. 
17 da Resolução nº 10 de 18/04/2013 define que a 
prestação de contas deverá ser realizada até 31 de 
dezembro do ano correspondente ao repasse. 

Os recursos devem ser utilizados, preferencialmente, 
até o final do ano em que foram repassados. 
Montantes não utilizados no ano do repasse poderão 
ser reprogramados para o ano seguinte. Contudo, se o 
saldo reprogramado exceder a 30% (trinta por cento) 
do total, o repasse do ano seguinte sofrerá cortes 
proporcionais ao percentual reprogramado, conforme 
pelo Art. 8 da Resolução nº 4 de 31/03/2014. O 
mesmo Art. 8 define ainda que a reprogramação só 
é cabível para a continuidade da ação para a qual os 
recursos foram destinados, o que significa dizer, nesse 
caso, que só poderão ser utilizados para realização 
das atividades do Mais Cultura nas Escolas.


