FORMAÇÃO PELA ESCOLA
2019
Neste ano de 2019, o município de Paraíba do Sul / Secretaria Municipal de Educação dará
continuidade na parceria com o FNDE ( Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação)
oferecendo diversos cursos de formação continuada – modalidade à distância – na área de Educação.
O que é?
O Formação pela Escola (FPE) é um programa de formação continuada, na modalidade à distância, que
tem por objetivo contribuir para o fortalecimento da atuação dos agentes e parceiros envolvidos com
a execução, o monitoramento, a avaliação, a prestação de contas e o controle social dos programas e
ações educacionais financiados pelo FNDE.
Quem pode participar?
Cidadãos que exerçam funções de gestão, execução, monitoramento, prestação de contas e controle
social de recursos orçamentários dos programas e ações financiados pelo FNDE, como profissionais de
educação da rede pública de ensino, técnicos, gestores públicos estaduais, municipais e escolares,
membros do comitê local do Plano de Ações Articuladas – PAR e dos conselhos de controle social da
educação (Conselho Municipal de Educação – CMM; Conselho Escolar – CE; Conselho de Alimentação
Escolar – CAE; Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb – CACS/Fundeb) que atuam
no segmento da educação básica e qualquer cidadão que tenha interesse em conhecer as ações e os
programas do FNDE.
Como participar?
Os interessados em participar dos cursos devem preencher uma ficha de inscrição e entregar à
Coordenação Municipal FPE/FNDE ( A/C Alliana Daud – Secretaria de Educação ) para que o cadastro
seja feito junto ao FNDE.
Cursos ofertados
No âmbito do Programa Formação pela Escola são ofertados os seguintes cursos:







Competências Básicas
Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE
Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pnae
Programas de Transporte do Escolar – PTE
Programas do Livro – PLi
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação – Fundeb
 Controle Social para Conselheiros
 Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação –Siope
 Censo Escolar da Educação Básica – Sistema Educacenso

Cronograma 2019
Os cursos que serão ofertados neste ano de 2019 são:
PERÍODO
Março /
Abril

Maio/
Junho

Julho/
Agosto

Setembro/
Outubro

Novembro/
Dezembro

CURSO
Fundeb ( 60 h)

As demandas por uma educação pública de qualidade

Uma nova ordem: o Fundeb e a Educação

Os recursos financeiros do Fundeb: dos cálculos à distribuição

Os recursos financeiros do Fundeb: da aplicação à prestação de contas
O Conselho do Fundeb e o Controle social
Programa Dinheiro Direto na Escola ( 60h)

Apresentando o PDDE

Criando e administrando uma UEx

Entendendo o funcionamento do PDDE

Ações complementares no âmbito do PDDE

Prestando contas dos recursos do PDDE

Controle Social no contexto do PDDE
Programa do Livro( 40h)

A cidadania e a gestão democrática nos Programas do Livro

Programas do Livro

Programas do Livro: operacionalização, compromisso, ética e legislação

A democratização da informação para o Controle Social
Controle Social para Conselheiros ( 40h)

Os recursos financiados pelo Fundeb

O controle social no âmbito das políticas públicas para educação

Conselho de Alimentação Escolar
Programa Nacional da Alimentação Escolar – PNAE ( 60h)









Alimentação escolar: um dos fundamentos para uma educação de
qualidade
Conhecendo o Pnae
Alimentação e Nutrição
Gestão e operacionalização do Pnae
Agricultura familiar
A prestação de contas no âmbito do Pnae
Conselho de Alimentação Escolar (CAE)

Datas
As datas de início e término de cada curso serão divulgados assim que o FNDE liberar a informação.
Material didático
Os cursos contam com material didático em versão eletrônica, no ambiente virtual de aprendizagem
Moodle. Os textos são disponibilizados em arquivos do tipo PDF, em linguagem simples e acessível,
podendo ser impressos pelo cursista. Esse material é composto por: Caderno de estudos, Caderno de
atividades e vídeos, visando auxiliar o cursista e o tutor na condução das atividades pedagógicas.
Suporte ao cursista
O cursista terá apoio e suporte para navegar na plataforma e orientações acerca das atividades e
trabalho final por meio 1 encontro presencial, atendimento individual/grupo ( nas dependências da
SEDUC) , 1 encontro final e sob forma de e-mail.
Avaliação
As avaliações dos cursistas são realizadas em duas formas:



Autoavaliação, e;
Avaliação realizada pelo tutor.

Ao término do curso, o certificado de conclusão é disponibilizado ao cursista que alcançar
aproveitamento em todos os itens do processo de avaliação.

Sistemas do Programa Formação pela Escola



Sistema de Informação do Programa Formação pela Escola – SifeWeb
Sistema de Formação a Distância – Moodle

Inscrições
As vagas são limitadas até 40 alunos por turma. A pré-matrícula é efetivada por meio de formulário
próprio que deve ser preenchido com os dados completos do cursista – principalmente E-MAIL - , a
indicação do(s) cursos(s) de interesse e, depois, ser entregue:
LOCAL: Secretaria Municipal de Educação de Paraíba do Sul
Av. Marechal Castelo Branco, 119/5º andar – Sala 501.
Tel: (24) 2263-1001/ 2263-1111
A/C Tutora Alliana Daud
MAIORES INFORMAÇÕES:
 Secretaria Municipal de Educação de Paraíba do Sul
Av. Marechal Castelo Branco, 119/5º andar – Sala 501.
 http://www.fnde.gov.br/programas/formacao-pela-escola

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CURSOS DE INTERESSE / 2019
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

FUNDEB
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR
PROGRAMA DO LIVRO
CONTROLE SOCIAL PARA CONSELHEIROS
PROGRAMA ALIEMNTAÇÃO ESCOLAR

DADOS PESSOAIS
CPF:
Nome completo:
Estado civil:
Sexo: ( ) Feminino ( )Masculino
UF de nascimento:
Nome da Mãe:
DOCUMENTAÇÃO
RG:
Data Emissão:
LOGRADOURO
Tipo: ( ) Residencial ( ) Profissional
CEP:
Endereço:
Bairro:
Tel.:
E-MAIL (obrigatório):
FORMAÇÃO ACADÊMICA
Nível de ensino:
Área de Formação:
Curso:
LOCAL DE TRABALHO
( ) Secretaria de Educação Estadual
( ) Secretaria de Educação Municipal
( ) Escola ( qual?):
CARGO OU FUNÇÃO
( ) Gestor de Educação
( ) Gestor Municipal (Executivo)
( ) Gestor da Escola
( ) Legislador
( ) Professor
( ) Motorista
( ) Contador
( ) Comitê local do PAR
( ) Técnico do Prestação de Contas
( ) Técnico do Fundeb

Data de nascimento:
Município de nascimento:

Órgão Emissor:

UF:

Nº
Município:
Celular:

UF:

Instituição:
Data de conclusão:
( )
( )
( )

Prefeitura Municipal
Câmara Municipal
Outro ( qual?):

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

Técnico do PNAE
Técnico do PDDE
Técnico do PTE
Técnico do PLI
Conselheiro CEE
Conselheiro do CME
Conselheiro do CACS Fundeb
Conselheiro do CAE
Conselheiro do CE
Outro (qual?)

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Paraíba do Sul, ____ de _______________ de 2019

__________________________________
Assintaura

