Veriﬁque o cronograma dos cursos, a sua disponibilidade
e se inscreva. Participe!

SAIBA MAIS SOBRE O PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA:

Acesse o endereço:
http://www.fnde.gov.br/index.php/programas-formacao-pela-escola

ou procure a Coordenação do Programa na Secretaria Estadual de
Educação ou o Tutor do seu município.

SUA PARTICIPAÇÃO É MUITO IMPORTANTE PARA A MELHORIA
DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BRASILERIA!

Programa Nacional de Formação
Continuada a Distância nas Ações do FNDE

Assessoria de
Educação Corporativa

Gabinete

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) quer estimulá-lo
a contribuir para a melhoria da qualidade da educação. Para isso, conheça o
Programa Nacional de Formação Continuada a Distância nas Ações do FNDE
(Formação pela Escola), realizado em parceria com estados e municípios.

O QUE É O FORMAÇÃO PELA ESCOLA?
É um programa de formação continuada, na modalidade a 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 PAR
– Plano de Ações Articuladas 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 É O FORMAÇÃO PELA ESCOLA?
O Formação pela Escola
é composto atualmente pelos seguintes cursos:
Competências Básicas, PDDE, PTE, PLi, Pnae, Fundeb, Controle Social, Siope e Censo
Escolar da Educação Básica – Sistema Educacenso. Cada curso possui carga horária
entre 40/60h, com previsão de 8 horas para encontros presenciais (deﬁnidas pela
tutoria), desde que sua conclusão não exceda o prazo de 45 dias.

COMO É FEITA A AVALIAÇÃO E A CERTIFICAÇÃO DO CURSO?
A avaliação ocorre de duas formas: autoavaliação e avaliação realizada pelo tutor.
Caso seja obtido aproveitamento satisfatório, o certiﬁcado de conclusão do curso é
concedido ao cursista.

QUE APOIO TEM O PARTICIPANTE DURANTE O CURSO?
O cursista é acompanhado por um sistema de apoio à aprendizagem realizado pelo
tutor do Formação, que desempenha o papel de orientador técnico e pedagógico.
Além disso, o Programa conta com a equipe gestora estadual ou distrital, que
monitora e avalia as atividades de tutoria e os resultados de execução após o curso.

COMO É FEITA A INSCRIÇÃO?
As vagas são limitadas a 40 alunos por turma. A pré-matrícula é efetivada por meio
do formulário, que deve ser preenchido com os dados completos do cursista, a
indicação do(s) cursos(s) de interesse e, depois, ser entregue ao tutor de seu
município. O formulário encontra-se disponível na Internet, no link:
.
http://www.fnde.gov.br/programas/formacao-pela-escola/formacao-pela-escola-consultas.

QUANDO OS CURSOS SÃO OFERTADOS?
O calendário é disponibilizado pela tutoria municipal no momento da conﬁrmação
da matrícula.
Os cursos são ofertados em períodos bimestrais durante todo o ano:
1º período – janeiro e fevereiro
3º período – maio e junho
5º período – setembro e outubro

2º período – março e abril
4º período – julho e agosto
6º período – novembro e dezembro

FORMAÇÃO PARA A CIDADANIA
Participar do Formação pela Escola é integrar uma rede de cidadãos que têm papel
fundamental na gestão, no monitoramento e no controle social dos recursos públicos
destinados à educação. O resultado esperado é a melhoria do desempenho dos
programas e ações do FNDE
em todo o ter ritório nacional, contribuindo para a
melhoria da qualidade do ensino e elevação do Índice de Desenvolvimento da
Educação (Ideb).
Saiba que o acompanhamento das ações e dos programas ﬁnanciados pelo FNDE,
somados ao Projeto Pedagógico da escola, ao Plan o de Desenvolvimento da Educação
e ao Plano de Ações Articuladas dos entes federados podem transformar a educação
em nosso País.

QUAL É O MATERIAL DIDÁTIC O UTILIZADO?
O curso conta com material didático em versão eletrônica, disponibilizada no
ambiente virtual de aprendizagem Moodle. Esse material é composto por Caderno de
estudos, Caderno de atividades e vídeos que auxiliam o cursista e o tutor na condução
das atividades pedagógicas.

CONTAMOS COM SUA PARTICIPAÇÃO!

