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 05/05/21 de 19h até as 23h.59m, para
que esta possa proceder à sua matrícula. Caso não avise a tutora sobre sua inscrição, a sua
matrícula não será formalizada.
O cadastro na plataforma do GOV. BR para quem ainda não tem, é um pouco demorado, portanto, não deixe para
última hora.


A resposta a sua inscrição e matrícula, se dará até dia 15/05/21.

Observação: Quem já fez todos os cursos do PFE – Programa Formação pela Escola/FNDE, poderá
refazê-los nesta nova plataforma - SIFE/AVA, somente mais uma vez.

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


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 acessando
o 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 na plataforma SIFE/AVA:


Segue link com instruções para seu cadastro na plataforma SIFE/AVA:
https://www.youtube.com/watch?v=DmNxtPonBOk

3- Inscrição nos cursos disponíveis (período de 28/04 a 05/05/21)

 Link para acesso a plataforma sife/ava: www.fnde.gov.br/ava
Acesse essa 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 Programa do livro-ES – 40h
Tutora Ligia – oferecerá Curso Transporte escolar -ES – 40h
Tutora Alessandra – oferecerá Curso PAR -ES 60h

4- Aviso à tutora – (Solicitação de matrícula)
Após inscrever-se, deverá solicitar matrícula à sua tutora por e-mail no dia 05/05/2021 no horário de
19h às 23h59m., enviando print da inscrição e a tabela abaixo preenchida:
Nome completo

CPF

E-mail

Tutora Katia: Curso Programa Nacional
katiamatielo.pfe@gmail.com – 110 vagas.
Tutora Ligia - Curso: enviar para
ligiamarina.pfe@gmail.com – 110 vagas

Telefone

do livro

Programa

Município
onde reside

didático-ES

do

Transporte

–

40h

escolar

Participa
de algum
Conselho?
Qual?

- enviar

para

–

40h:

-ES

Tutora Alessandra – Curso Plano de Ações Articuladas - PAR -ES 60h: enviar para:
alessandra.pfe@gmail.com – 110 vagas

 TOTAL DE VAGAS: 330

Recapitulando
Inscrição: 28/04 a 05/05/21
Pedido de matrícula: 05/05/21 às 19h
Resposta: 15/05/21

Seguem abaixo Informações sobre os cursos:

Curso: – PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS – PAR-ES

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: Programa Nacional do Livro Didático-ES
Carga horária: 40 horas
Descrição: o Curso objetiva estimular os processos cooperativos de operacionalização dos programas do livro; favorecer
a valorização, o uso crítico, a conservação e a devolução dos livros didáticos, contribuindo para o fortalecimento da
gestão da escola pública. Trata ainda da história do livro didático no Brasil; das características de cada programa do
livro, suas operacionalizações, compromissos, ética e legislação; bem como da cidadania e gestão democrática da
informação para o Controle Social.
Ementa: descreve os quatro Programas do Livro (PNLD, PNLD- EJA, PNLD - Campo e PNBE) que visam prover as
escolas públicas de educação básica com livros didáticos, dicionários, obras de literatura e complementares (revistas e
periódicos) adquiridas e distribuídas pelo FNDE. Apresenta, ainda, informações sobre a escolha, o uso, a preservação e a
devolução do livro didático, as diversas parcerias criadas no processo de execução dos programas, e a questão do
controle social.
Objetivos gerais:





Estimular os processos cooperativos de operacionalização dos Programas do Livro.
Favorecer os processos de valorização, uso crítico, conservação e devolução dos livros didáticos e daqueles que
compõem a biblioteca escolar.
Ampliar o acesso às informações sobre o tema e também em relação aos recursos disponíveis para esta política
pública.
Fortalecer a gestão democrática da escola pública.

O curso está dividido em 4 unidades assim descritas:





Unidade I – A cidadania e a gestão democrática nos Programas do Livro
Unidade II – Programas do Livro
Unidade III – Programas do Livro: operacionalização, compromisso, ética e legislação
Unidade IV – A democratização da informação para o Controle Social

Curso: Programa

do Transporte do Escolar -ES

Carga horária: 40 horas
Descrição: o Curso abrange temáticas relacionadas à dimensão política da implementação dos programas relacionados
ao transporte do escolar, ao repasse de recursos financeiros e suas respectivas prestações de contas e procedimentos
contábeis, e também trata do funcionamento, do acompanhamento e do controle social dos recursos destinados ao
Programa.
Ementa: versa sobre a execução, a prestação de contas e o controle social dos programas de transporte escolar
financiados pelo FNDE: Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar; e Programa Caminho da Escola.
Objetivos gerais:






Ampliar sua compreensão em relação à dimensão política dos Programas de Transporte do Escolar.
Conhecer a dinâmica do programa em seus diferentes aspectos de gestão.
Identificar os procedimentos contábeis do programa;
Compreender a importância do acompanhamento e do controle social do Pnate.
Conhecer os detalhes do funcionamento do Caminho da Escola.

O curso está dividido em 5 unidades assim descritas:






Unidade I – Políticas Públicas dos Programas de Transporte do Escolar
Unidade II – Funcionamento do Pnate
Unidade III – Os recursos do Pnate
Unidade IV – Acompanhamento e controle social do Pnate
Unidade V – O Programa Caminho da Escola

