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Jogo de bingo 
 

HORA ATIVIDADE PROCEDIMENTO 
  Revisão do 

estudo: 
1)Jogo de bingo 
 
INSTRUÇÕES: 
� O jogo é individual; 
 
� Cada tutor recebe uma cartela, escolhe 09 palavras do quadro  onde 

tem respostas para as perguntas que serão feitas; 
 
� O multiplicador deverá organizar o quadro de  respostas para ser 

afixada na parede para que os tutores escolham as 09 respostas 
para  sua cartela; 

 
� Em um saco coloque papeizinhos numerados de 1 a 26; 
 
� Peça que alguém tire o papel com o número da pergunta sorteada e  

leia para o grupo; 
 
� O multiplicador irá sorteando as perguntas e o tutor irá marcando 

em sua cartela a resposta para a pergunta que foi lida;   
 
� Ganha um brinde o tutor que marcar toda a cartela corretamente; 
 
� O brinde é um pacote de balas que o ganhador tem que dividir com 
todos; assim todos ganham e se divertem. 
 
� O módulo pode ser consultado; 
 
  

                              CADA CURSISTA ESCOLHE 09 RESPOSTAS DO QUADRO ABAIXO 
 E TRANSFERE PARA A CARTELA 
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 RESPOSTAS PARA AS PERGUNTAS  

QUE SERÃO SORTEADAS 
01 PRINCIPIO DA LEGALIDADE 
02 PRINCIPIO DA MORALIDADE 
03 PRINCIPIO DA IMPESSOALIDADE 
04 PRINCIPIO DA PUBLICIDADE 
05 UNIDADE EXECUTORA 
06 ETAPAS DA GESTÃO FINANCEIRA 
07 PPA - PLANO PLURIANUAL 
08 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 
09 PROJETO PEDAGÓGICO 
10 FUNDEF 
11 FUNDESCOLA 
12 SALÁRIO-EDUCAÇÃO 
13 PDDE 
14 ORÇAMENTO  
15 DESPESA CORRENTE 
16 DESPESA DE CAPITAL 
17 PATRIMÔNIO  
18 PAGAMENTO  
19 NOTA FISCAL 
20 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 
21 PRESTAÇÃO DE CONTAS 
22 CHEQUES  
23 PARCERIA  
24 PARTÍCIPES  
25 ZONA DE INTERESSE CONVERGENTE 
26 CONVÊNIO  
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        PERGUNTAS  PARA SEREM SORTEADAS 
Perguntar aos tutores obedecendo o número sorteado 
01.  Obediência ao que a lei prescreve 

02.  Aplicação de regras da correta administração regida pela ética 
03.  Atos que atendem aos interesses da comunidade de forma impessoal 

04.  Divulgação ampla no ambiente escolar sobre os atos desenvolvidos com os recursos 
arrecadados 

05.  Entidade de direito privado, sem fins lucrativos, representativo da comunidade escolar e 
responsável pelo recebimento e execução dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE. 

06.  Planejar, executar e prestar contas. 

07.  Estabelece os objetivos e metas da administração como um todo para um exercício 
orçamentário de 4 anos. 

08.  Retrata em valores as metas, objetivos e prioridades estabelecidas pelo governo a cada ano 
do PPA. 

09.  Documento que a escola deve ter como referencial para estabelecer o plano de execução 
financeira  

10.  Criado pela Constituição federal e instituído pela Lei 9424/96, redistribui valores pelos estados 
da federação de acordo com o número de matriculados no Ensino Fundamental.  

11.  Fundo de Fortalecimento da Escola 

12.  Contribuição social garantida pela Constituição Federal, pago mensalmente pelas empresas 
ao governo para ser aplicado exclusivamente no Ensino Fundamental. 

13.  
Instituído em 1995, transfere recursos do MEC/FNDE diretamente para a unidade executora 
das escolas de Ensino Fundamental, pode ser empregado em manutenção, aquisição de 
material e aperfeiçoamento profissional. 

14.  Parte detalhada de um plano, quantifica com valores fixos as prioridades escolares mantendo 
receita e despesas em equilíbrio. 

15.  Classificação do tipo de despesa que cobre atividades diárias e comuns, como a compra de 
material de expediente. 

16.  Classificação do tipo de despesa que se destina a investimentos permanentes. 

17.  Todos os móveis e equipamentos comprados pela escola como despesa de capital devem ser 
incorporados a este documento 

18.  A escola só deve efetuá-lo após receber e conferir as mercadorias adquiridas. 

19.  Documento recebido mediante pagamento que discrimina de forma precisa e clara o tipo de 
material e quantidades adquiridas. Qualquer rasura torna-o inválido. 

20.  Apuração das diferenças encontradas entre os saldos bancários informados no extrato e os 
registros efetuados no canhoto do talão de cheques 

21.  Processo que atender a exigências legais, contábeis e sociais, vez que, trata-se da explicação 
detalhada sobre o que foi feito com o dinheiro repassado à escola. 

22.  É uma ordem de pagamento à vista e na prestação de contas devem ser organizados em 
ordem cronológica. 

23.  Termo empregado ao envolvimento de segmentos da comunidade no trabalho escolar de 
forma colaborativa 

24.  Termo referente aos atores envolvidos em uma ação de parceria 

25.  Espaço virtual onde ocorre a parceria como resultado de interesses comuns entre partes 
distintas 

26.  Documento formalizador de uma ação entre parceiros. Estabelece normas e funciona como 
mecanismo de regulação da parceria.  
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