Contato
Equipe do Formação pela Escola do Paraná
E-mail: formacapelaescolapr@gmail.com
Telefone: (41) 3340 - 1609
Nossa página:
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/mod
ules/conteudo/conteudo.php?conteudo=164

O que é o Formação pela Escola?

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE),
uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação
(MEC), desenvolveu o Formação pela Escola.
O Formação pela Escola, visa ofertar cursos a distância,
referente aos projetos e programas financiados pelo FNDE.
No Paraná, esses cursos são disponibilizados para os
municípios, por meio de tutores municipais ou regionais,
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sendo estes indispensáveis para a qualidade da formação

●Acessar

Esses cursos são totalmente gratuitos.

em nosso Estado.

o

SIFE

AVA

(https://www.fnde.gov.br/ava/index.php/) e fazer sua
Que apoio tem o participante durante o curso?

pré-inscrição de preferência nos cursos que foram abertos

Quem pode participar do Formação pela Escola?

em seu município. Para isso, entre em contato com seu
O cursista terá apoio da principal figura do nosso Programa

Todo o cidadão que tenha interesse em conhecer e entender

que é o tutor do Formação. Este é responsável pela

as ações e os programas do FNDE.

divulgação

dos

cursos

nos

município,

fazer

o

tutor municipal e/ou regional.
Todas as informações dos procedimentos sobre as inscrições
seu tutor irá te orientar.

acompanhamento dos cursistas na plataforma dos cursos
Cursos ofertados pelo Formação pela Escola

online, auxiliando nas atividades e sanando qualquer dúvida
que possam ter do Programa. Também podem contar com a

●Competências Básicas - 60 horas
●Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - 60 horas

equipe do Formação pela Escola do Paraná para sanar as
dúvidas e/ou contribuir com sugestões.

●Programas de Transporte do Escolar – PTE - 40 horas
●Programas do Livro – PLi - 40 horas
●Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação

E-mail:
Como é realizada a avaliação dos cursos?

Telefone:

● A avaliação é em quatro momentos:
● Participação nos encontros presenciais e fóruns
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● Atividades individuais realizadas no AVA

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –

● Autoavaliação

Fundeb - 60 horas

● Atividade Final

●Controle Social para Conselheiros - 40 horas
●Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em

Como você pode se inscrever?

Educação –Siope - 60 horas
●Censo Escolar da Educação Básica – Sistema Educacenso 60 horas

Tutor(a):
Município:

●Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pnae - 60
horas

Contato com o(a) tutor(a) do seu município (dados
preenchidos pelo município)

● Precisa

ter

cadastro

no

(https://sso.acesso.gov.br/login);

●Plano de Ações Articuladas - PAR - 60 horas
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