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ÀS UNIDADES ESCOLARES.                                           Araguaína 22 de abril de 2020.                                                                                                                                        

 

Assunto: Informando sobre lançamento do Aplicativo Clique na Escola Elaborado Pela 

Secretaria de Educação Básica-SEB do MEC. 

                            Senhor (a) Diretor (a), 

1.                    Com a popularização do acesso à internet por meio de aparelhos celulares, as 

possibilidades e maneiras de realizar consultas e acessar informações cresceram 

exponencialmente. Nesse contexto de amplo acesso à informação é importante acompanhar os 

dados educacionais e financeiros relativos à escola, pois eles contribuem e fundamentam as 

decisões a serem tomadas no âmbito escolar, aumentando significativamente a chance de 

fazer melhores e mais adequadas escolhas para a melhoria da qualidade da educação. Sendo 

assim, com o objetivo de facilitar o acesso a essas informações e cooperar com a qualificação 

da atuação dos conselheiros escolares, da comunidade escolar e da sociedade em geral, o 

Ministério da Educação - MEC apresenta o CLIQUE ESCOLA. 

2.                         O   CLIQUE   ESCOLA   é   um  aplicativo  gratuito  que  visa  incentivar  o 

acesso da comunidade escolar e da sociedade as principais informações educacionais e 

financeiras da escola, bem como as notícias sobre educação, de forma a promover a 

compreensão e a transparência dos dados educacionais, tais como: Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (Ideb), Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), Taxa de 

Distorção Idade-Série, Taxas de Rendimento, informações sobre os repasses financeiros do 

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) etc.  O aplicativo ainda tem como objetivo ser 

um canal de comunicação do MEC com as instituições de ensino. Ele vai permitir que sejam 

encaminhadas mensagens para as comunidades escolares de todo o país, contendo 

informações sobre ações do Ministério, cumprimento e encerramento de prazos e cursos de 

formação disponíveis para profissionais da educação, por exemplo. 

3.                       O  CLIQUE  ESCOLA  foi  elaborado pela Secretaria de Educação Básica - 

SEB do MEC e as informações disponibilizadas no aplicativo são extraídas da base de dados 

do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 

4.                 Informamos  a  Vossa  Senhoria  que o aplicativo CLIQUE ESCOLA está 

disponível gratuitamente nas lojas de aplicativo para os sistemas Android e iOS. 

Para Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.click escola 

Para IOS: https://apps.apple.com/br/app/clique-escola/id1493289558?l=en 

5.                 Ante  ao  exposto  colocamos  a  Assessoria  de   Gestão  Pedagógica  e 

Educacional à disposição para esclarecimento de possíveis dúvidas, por meio do telefone 

3411-5003.  

 

  Atenciosamente, 

 

MARIA EULESSANDRA SOUSA CASTILHO 

Diretora Regional de Educação de Araguaína 
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