
O FNDE – Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, fez reformulação na 

plataforma do Programa Formação Pela Escola – PFE, unificando os 2 ambientes virtuais 

SIFE e MOODLE em um só, agora denominado SIFE/AVA.   

Para ser matriculado nos cursos do Programa Formação Pela Escola-PFE, você deverá 

realizar 4 passos essenciais. Após realizá-los e com sua senha em mãos, deverá solicitar a 

sua matrícula à tutora do curso pleiteado no dia 01/03/21 de 19h às 23h.59m, para que 

esta possa enviar seus dados para o multiplicador do FNDE, que será responsável por 

matriculá-lo.  

O cadastro na plataforma do GOV. BR para quem ainda não tem, é um pouco demorado, portanto, não deixe para 

última hora.  

 

Observação: Quem já fez todos os cursos do PFE – Programa Formação pela Escola/FNDE, poderá 

refazê-los nesta nova plataforma - SIFE/AVA. 

 

Seguem os 4 passos: 

 

1- Cadastro no GOV.BR 

1.1 – cadastrar-se no portal Gov.br - 

Cadunico); link: https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=www.fnde.gov.br%2Fava 

• Segue vídeo explicativo  https://www.youtube.com/watch?v=d2FCcbQSoK4,  

DICA: quem já tem a senha do meu INSS, poderá utilizá-la. 

  

1.2 - caso tenha cadastro e esqueceu sua senha, deve recuperar a sua 

senha; link: https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=www.fnde.gov.br%2Fava 

• Segue vídeo explicativo https://www.youtube.com/watch?v=_4lC5YNvjmU 

 

 

2- Cadastro no SIFE/AVA: 

 

Segue  link com instruções para seu cadastro na plataforma SIFE/AVA: 

https://www.youtube.com/watch?v=DmNxtPonBOk  
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3- Inscrição nos cursos disponíveis (período de 19/01 a 28/02/21) 

Link para acesso:   www.fnde.gov.br/ava 

Acesse a plataforma e clique: 

1 - Na aba do canto esquerdo na palavra Cursos; 

2 - No canto direito em Cursos com tutoria disponíveis; acesse o curso oferecido pelas tutoras abaixo e 

inscreva-se. 

Tutora Katia – oferecerá Curso PAR -ES 

Tutora Ligia – oferecerá Curso PDDE-ES 

Tutora Alessandra – oferecerá Curso CENSO ESCOLAR-ES 

 

 

 

4- Aviso à tutora – (Solicitação de matrícula) 

 

Após inscrever-se, deverá solicitar matrícula à sua tutora por e-mail no dia 01/03/2021 no horário de 

19h às 23h59m., enviando print da inscrição e a tabela abaixo preenchida:  

 

Nome completo CPF E-mail Telefone Município onde 

reside 

 

 

    

 

Tutora Katia: Curso PAR - enviar para katiamatielo.pfe@gmail.com – 110 vagas 

 

Tutora Ligia - Curso: enviar para PDDE: ligiamarina.pfe@gmail.com – 110 vagas 

 

Tutora Alessandra – Curso CENSO ESCOLAR: enviar para: alessandra.pfe@gmail.com – 110 vagas 

 

 

• TOTAL DE VAGAS: 330 

 

 

Seguem Informações sobre os cursos: 
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Curso: PAR – PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS  

 

Carga horária: 60 horas 

Descrição: O Plano de Ações Articuladas (PAR) é uma estratégia de assistência técnica e financeira iniciada pelo 
Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, que consiste em oferecer aos entes federados um instrumento 

de diagnóstico e planejamento de política educacional, concebido para estruturar e gerenciar metas definidas de forma 

estratégica, contribuindo para a construção de um sistema nacional de ensino. 

Ementa: o Curso disponibiliza informações e conhecimentos sobre o PAR, seus principais objetivos, suas etapas, 

sua forma de execução, detalhando, inclusive, a sua operacionalização e prestação de contas. 

Objetivos gerais: 

• Compreender o Plano de Ações Articuladas (PAR) para, como cidadão, acompanhar todas as suas etapas, 
desde o diagnóstico da situação educacional até a prestação de contas dos recursos utilizados, objetivando a 

melhoria da qualidade da educação nas redes educacionais de municípios, estados e Distrito Federal. 

O curso está dividido em 6 unidades assim descritas: 

• Unidade I – O planejamento no âmbito da política educacional 

• Unidade II – Plano de Ações Articuladas (PAR): um instrumento de planejamento da política educacional 

• Unidade III – As iniciativas para a política educacional no âmbito do PAR 
• Unidade IV – Etapas da elaboração do PAR no Simec 

• Unidade V – Execução, monitoramento, acompanhamento e prestação de contas do PAR 

• Unidade VI – O PAR e o controle social 

  



Curso: PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola 

 

Carga horária: 60 horas 

Descrição: o Curso PDDE como um instrumento de transferência de recursos às escolas públicas de ensino básico, 

visa fortalecer os princípios democráticos e a gestão participativa da escola pública, uma vez que a comunidade 
escolar pode se organizar para definir a utilização dos recursos repassados por meio do Programa. Explica também 

porque prestar contas dos recursos e descreve a relação entre o PDDE e o controle social. 

Ementa: apresenta os objetivos, o público-alvo, as ações financiadas pelo programa, o processo de execução (do 

recebimento dos recursos à sua devida prestação de contas) e o processo de acompanhamento e controle social 

efetuado pelos Conselhos Escolares. 

Objetivos gerais: 

• Compreender o PDDE como instrumento de transferência de recursos, inserido na política de 

descentralização adotada pelo governo federal nos últimos anos. 

• Proporcionar informações básicas necessárias sobre a forma de operacionalização do PDDE, bem como a 
devida prestação de contas. 

• Fortalecer os princípios democráticos e a gestão participativa da escola pública, promovendo, inclusive, o 

controle social dos recursos públicos repassados aos estabelecimentos de ensino e as unidades de apoio 

educacional pelo PDDE. 

O curso está dividido em 6 unidades assim descritas: 

• Unidade I – Apresentando o PDDE 
• Unidade II – Criando e administrando uma Unidade Executora Própria (UEx) 

• Unidade III – Entendendo o funcionamento do PDDE 

• Unidade IV – Ações complementares no âmbito do PDDE 
• Unidade V – Prestando contas dos recursos do PDDE 

• Unidade VI – Controle social no contexto do PDDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curso: Censo Escolar – Sistema Educacenso 

 

Carga horária: 60 horas 

Descrição: aborda os principais assuntos relacionados ao Censo Escolar da Educação Básica, em especial o Sistema 

Educacenso, alcançando de forma rápida e eficiente as pessoas envolvidas. 

Ementa: disponibiliza informações que visam capacitar profissionais da educação para o correto preenchimento das 

informações do Censo Escolar da Educação Básica, bem como a conselheiros e cidadãos com a finalidade de conscientizá-

los sobre a importância do acompanhamento e do controle social para o cuidadoso e fidedigno preenchimento dos dados. 

Objetivo geral: 

• Oferecer um curso na modalidade de Educação a Distância on-line visando capacitar profissionais da educação, 

conselheiros e cidadãos para o correto preenchimento, o acompanhamento e o controle social das informações do 

Censo Escolar da Educação Básica e conscientizá-los sobre a importância do preenchimento cuidadoso e 

fidedigno dos dados. 

O curso está dividido em 5 unidades assim descritas: 

• Unidade I – Censo: fonte indispensável para estabelecer políticas públicas 

• Unidade II – Conhecendo o Censo Escolar 

• Unidade III – Informações coletadas pelo Censo Escolar 

• Unidade IV – Funcionalidades do Sistema Educacenso 

• Unidade V – Censo Escolar: Políticas Públicas e Controle Social 

 


