
                                         

 

 

INFORMATIVO 

FORMAÇÃO PELA ESCOLA 2020 

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, através da Secretaria 
Municipal de Educação, retornará em maio de 2020 com o curso FormAção pela Escola, 
implementado pelo FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para 
profissionais da educação e demais interessados, em parceria com os Estados e 
Municípios. 

O FormAção pela Escola é um projeto de formação continuada, na 
modalidade semipresencial, que tem por objetivo contribuir para o fortalecimento da 
atuação dos agentes e parceiros da educação, envolvidos com a execução, 
monitoramento, avaliação, prestação de contas e controle social dos programas e ações 
educacionais financiados pelo FNDE. Para informações e conhecimento dos programas 
do FNDE, acesse o endereço: https://www.fnde.gov.br 

O curso é gratuito e apresentado em módulos de 40 e 60 horas de 
duração, realizado em duas fases: fase presencial, com oito horas (sendo que, neste 
período de pandemia, passará por adequações a fim de garantir o isolamento social), e 
fase à distância, com 32 e 52 horas respectivamente, com duração de 30 a 45 dias.  

Os módulos estão assim distribuídos: 

CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO SÍNTESE DO MÓDULO 

Certificado 
40h 

 

PTE 

 

Programa de Transporte Escolar. 

PLI 

 

Programa do Livro. 

Controle social 
para 

conselheiros 

Aborda o tema acompanhamento e controle social 
em relação às políticas públicas educacionais.  

 

Certificado 
60h 

Competências 
básicas 

 

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

PNAE Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola. 



 

 

 

 

Certificado 
60h 

 

 

 

FUNDEB 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 
Educação.  

Censo Escolar 

 

Aborda 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 preenchimento dos dados. 

SIOPE 

 

Objetiva apresentar o sistema eletrônico para 
promover a coleta, o processamento, a 
disseminação e o acesso público às informações 
referentes aos investimentos públicos de educação 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios.  

Os participantes podem escolher um ou mais cursos, de acordo com seu 
interesse e a oferta de cursos e vagas.  

As vagas são limitadas a 40 alunos por turma, podendo o município abrir 
até 3 turmas em cada período.  

A abertura de turmas irá depender da quantidade mínima exigida pelo 
programa. Havendo demanda, novas turmas poderão ser abertas. 

Para fazer o pré-cadastro basta acessar o link abaixo e preencher o 
formulário, até o dia 05 de maio de 2020.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO5RAL6CzMQaYm7dcYVA9lcfuJf1I1xt6
pSRoQzVaGz5rnmg/viewform?usp=sf_link 

 

CONTATOS: 

Elenice Falqueto Zardo 

Tutora Municipal do Programa FormAção pela Escola/FNDE 

Telefone: (28) 9 9975-9596 

E-mail: elenicefz.pfe@gmail.com  

SEMED – Secretaria Municipal de Educação de Venda Nova do Imigrante 

Telefone: (28) 3546-1147 - Falar com Janaína Pizzol Vazzoler Gomes. 
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