
O FNDE – O Formação pela Escola (FPE) 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.

Para ser matriculado nos cursos do Programa Formação Pela Escola - FPE, você deverá
realizar sua inscrição e solicitar á tutora para fazer sua matrícula.

Caso não avise a tutora sobre sua inscrição, a sua matrícula não será formalizada.

Inscrição: 01/03/ a 10/03
Pedido de matrícula a tutora: 01/03 a 10/03

Resposta através do e-mail do candidato: 15/03/23

Link: www.fnde.gov.br/ava

Passos para inscrição:

- Acesse www.fnde.gov.br/ava;

- Acesse Cursos (canto esquerdo);

- Acesse Cursos com tutoria disponíveis; (No canto direito) acesse o curso oferecido pela tutora

abaixo relacionada e inscreva-se;

https://www.fnde.gov.br/ava
http://www.fnde.gov.br/ava


Tutora Katia: Curso: PDDE - ES - 60h enviar para katiamatielo.pfe@gmail.com – 110
vagas.

Deverá solicitar matrícula à sua tutora por e-mail, enviando print da inscrição (onde está escrito:
matrícula em análise) e os dados abaixo:

 Nome:
 CPF:
 E-mail:
 Telefone:
 Município onde reside:
 Participa de algum Conselho?

Informações sobre o curso:

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.
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