Para mais informações
Fale Conosco: http://mec.cube.callsp.inf.br
http://www.fnde.gov.br/programas/
formacao-pela-escola
Central de Atendimento ao Cidadão
(ligação gratuita)
0800-616161
(De segunda a sexta-feira, das 8h às
20h.)
Atendimento Institucional (presencial)
Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F,
Edifício FNDE – Térreo, Sala 1, Brasília/DF,
De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h
e das 14h às 18h.

FORMAÇÃO PELA ESCOLA
CURSOS A DISTÂNCIA

Fundeb

Carga horária: 60h

Formação pela Escola - Cursos a distância
O Programa Nacional de Formação Continuada a
Distância nas Ações do FNDE – Formação pela Escola –
foi
desenvolvido
pelo
Fundo
Nacional
de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia
vinculada ao Ministério da Educação (MEC). O objetivo
principal é capacitar agentes e parceiros envolvidos
com a execução, o acompanhamento, a avaliação e
a prestação de contas de ações, projetos e programas
financiados pelo FNDE.

Traz a concepção do Fundo como
uma
política
pública
de
financiamento da educação capaz
de promover a equalização na
distribuição de recursos, reduzir as
desigualdades, contribuir para a
universalização da educação e
valorizar os profissionais da educação.

ESCOLA

Programas de Transporte do Escolar
(PTE)
Carga horária: 40h

ESCOLAR

Você quer compreender o que são políticas públicas
educacionais? Conhecer as fontes de financiamento
da educação e o papel social do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE)?

Abrange temáticas relacionadas à
implementação
dos
programas
relacionados ao transporte do escolar,
ao repasse de recursos financeiros e suas
respectivas prestações de contas.

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
Carga horária: 60h

Conheça nossos cursos!

FUNDEB

Apresenta
o
PDDE
como
um
instrumento de transferência de
recursos às escolas públicas de
educação básica, visando fortalecer
os princípios democráticos e a gestão
participativa.

$

Competências Básicas
Carga horária: 60h

Disponibiliza informações sobre as
políticas públicas executadas pelo
governo federal na área da
educação, o financiamento e o
papel do FNDE no apoio e na
efetivação dessas políticas.

Censo Escolar da Educação Básica –
Sistema Educacenso
Carga horária: 60h

Capacita
profissionais
da
educação, conselheiros e cidadãos
para o
correto preenchimento,
acompanhamento e controle social
das informações do Censo Escolar da
Educação Básica.

EDUCACENSO

Controle Social
Carga horária: 40h

Orienta o exercício da cidadania e
atuação do cidadão como conselheiro para o uso adequado dos
recursos públicos da educação no
Brasil.

Cursos do FPE
Tutoria para a Rede do Formação pela Escola
Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)
Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos
em Educação (Siope)
Programas do Livro (PLi)
Competências Básicas
Censo Escolar da Educação Básica – Sistema Educacenso
Controle Social
Fundeb
Programas de Transporte do Escolar (PTE)
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

Tutoria para a Rede do Formação
pela Escola
Carga horária: 60h

Fornece informações sobre o processo de tutoria em cursos a distância no âmbito do Programa Formação pela Escola.

Programa Nacional de Alimentação
Escolar (Pnae)
Carga horária: 60h

Engloba questões relacionadas à
política pública e ao histórico da
alimentação escolar no Brasil, ao
papel
do
nutricionista
e
às
responsabilidades em relação à
conservação dos alimentos. Aborda,
ainda, a questão da agricultura
familiar e as etapas da prestação de
contas, sem deixar de mencionar o
importante papel do controle social.

Sistema
de
Informações
sobre
Orçamentos Públicos em Educação
(Siope)
Carga horária: 60h

Apresenta este sistema eletrônico,
que
promove
a
coleta,
o
processamento, a disseminação e o
acesso
público
às
informações
referentes aos investimentos públicos
em educação.

SIOPE

Programas do Livro (PLi)
Carga horária: 40h

Estimula os processos cooperativos
de operacionalização dos Programas do Livro, favorece a valorização, o uso crítico, a conservação e a
devolução dos livros didáticos, contribuindo para o fortalecimento da
gestão da escola pública.

