INSTITUTO GOV

CURSO 71 - PDDE INTERATIVO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA
Orientador(a): MARISOL GARCIA CAVALHEIRO
Data e Local: 02/12/2022 - SOROCABA/SP - ONLINE - AO VIVO - (15) 3234-7444
Plataforma online, 0 - BAIRRO Em nuvem

PÚBLICO ALVO: Este curso é destinado a capacitar agentes públicos, técnicos, parceiros, operadores, membros
dos conselhos de escola eproﬁssionais da educação envolvidos com a execução, o acompanhamento e a
avaliação de ações e programas ﬁnanciados com recursos do orçamento do MEC/FNDE.
OBJETIVO: Conhecer o ambiente virtual participativo e de planejamento que aborda orientações gerais e
adesão aos programas educacionais ﬁnanciados pelo MEC/FNDE: PDE Escola, Atleta na Escola, ProEMI, Escolas
do Campo, Água e Esgotamento Sanitário, Mais Educação e Escolas Sustentáveis, Educação Conectada, PNLD
(Programa Nacional do Livro Didático) Programa Mais Alfabetização e Programa Mais Educação e Novo Mais
Educação.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
I. PDE Escola
a) Conceito e pressupostos ideológicos;
b) Marco legal e contexto histórico.
II. PDDE Interativo
a) Acesso e estrutura dos perﬁs;
b) Cadastramento dos diretores;
c) Gerenciamento dos perﬁs e liberação de senhas;
d) Comitê gestor do PDDE Interativo no município: responsabilidades e atribuições;
e) Programas integrados ao PDDE Interativo.
III. Conselho Escolar x Grupo de Trabalho- GT
a) Constituição dos conselhos escolares e GT: regulamentação legal;
b) Atribuições do GT de Trabalho.
IV. Plano Integrado
a) Deﬁnição;
b) Importância e período de vigência;
c) Recursos que poderão ser solicitados.
V. Construção Do Plano Integrado
a) Identiﬁcação da unidade escolar;
b) Primeiros Passos;
c) Diagnóstico;
d) Síntese do diagnóstico e Plano Integrado.
Algumas especiﬁcidades dos diversos programas do sistema PDDE Interativo
CAPACITAÇÕES PRESENCIAIS LOCAL DO EVENTO: Sujeito a alteração do hotel
CARGA HORÁRIA: Online 08:30 às 16:30 | Presencial 8h30 às 16h30.
ORIENTADOR(A): MARISOL GARCIA CAVALHEIRO.
Graduada em Pedagogia com especialização em Psicopedagogia Institucional. Ocupa cargo de provimento efetivo de
Assistente Técnico Educacional no Departamento de Educação da Prefeitura da Estância Turística de São Roque. Com
trinta e três anos na área educacional, sendo quinze anos exclusivamente dedicados a docência de educação infantil,
fundamental, médio (antigo magistério), posteriormente foi diretor de escola e professor no Ensino Superior
(2012-2019) Possui experiência nas áreas de Formação Inicial e Continuada, Gestão Educacional e Políticas e
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Avaliações Educacionais; responsável pela elaboração, acompanhamento e monitoramento do Plano de Ações
Articuladas (PAR), Plano de Desenvolvimento da Escola (PDDE Interativo); Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa (PNAIC); Plano Municipal de Educação (PME).
DADOS PARA EMPENHO E PAGAMENTO:
Proponente: Instituto Gov Ltda - EPP
CNPJ: 18.595.011/0001-27
Endereço: Rua Antônio Cândido Pereira, 117 - Jardim Faculdade
Cidade: Sorocaba/SP - CEP 18030-205
DADOS BANCÁRIOS:
Caixa Econômica Federal 104 - Agencia: 2757 - C/C: 003-00002070-9 - Pix: institutogov18@gmail.com.
Banco do Brasil 001 - Agencia: 3310-3 - C/C: 37422-9 - Pix 18.595.011/0001-27.
INVESTIMENTO:
Dia 02/12/2022 - Online - SOROCABA/SP - R$ 930,00 (para pagamento à vista).

Pode ser pago por depósito, TED, DOC.
Presencial com direito a coﬀee break, almoço, certiﬁcação e material de apoio.
Online com direito a certiﬁcação e material de apoio.
PARA CURSOS ONLINE:
LEIA COM ATENÇÃO!!
- Curso Live (ao vivo);
- Podem interagir durante a live, perguntar via microfone ou chat;
- Carga horária de 6 horas/aulas e pós curso de 1 ano, diretamente com o palestrante;
- Durante a live ﬁcaremos à disposição, via chat, whatsapp ou telefone para auxiliá-los em; problemas
técnicos na plataforma zoom;
- Não disponibilizamos gravação do curso.
*Veriﬁcar com o setor de informática da prefeitura de informática da prefeitura, se não há restrição para
baixar a ferramenta Zoom na máquina da prefeitura. Observando que também podem acessar o app pelo
celular.

FICHA DE INSCRIÇÃO:
Acesse o curso em: www.institutogov.com.br
Pelo telefone: (15) 3234-7444 whatsapp
Informações necessárias do servidor:
Nome Completo - CPF - Função que exerce no Órgão.
Informações necessárias do Órgão:
CNPJ – Endereço – Telefone – FAX - CEP - E-mail.
NOTA FISCAL ELETRÔNICA: será emitida a todos os participantes no dia do curso. Caso desejar a sua antecipada, no empenho,
na liquidação, antes ou na data do deposito, você deve solicitar no fone (15) 3234-7444. Nota ﬁscal eletrônica não retroage data de
emissão.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO REALIZAR RETENÇÃO TRIBUTÁRIA
EPP - Isento de INSS conforme art. 191 da IN/RFB 971 de 13 de novembro de 2009.
EPP - Isento de IRRF conforme art. 1° da IN/RFB 765 de 02 de agosto de 2007.
EPP - isento do ISS conforme inciso IV, § 4º do art. 21 da lei complementar 123/2006 (simples nacional)
PARA LIBRERAÇÃO DA CHAVE DA LIVE A PESSOA INSCRITA DEVE ENVIAR:
Pagto por Órgão Público: comprovante do pagamento, se pago; ou empenho ou ordem de serviço a pagar,
assinados;
Para particulares e empresas privadas: obrigatório o comprovante do pagamento
ATENÇÃO!
SERVIDOR PÚBLICO
PARA SUA SEGURANÇA LEIA ESTE AVISO :
•
Não há como participar do curso sem antes fazer sua INSCRIÇÃO, enviar comprovante de pagamento, ou
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empenho, ou ordem de serviço. E também certiﬁcar-se da CONFIRMAÇÃO do evento, por email ou em nosso site.
Quando você se inscreve via internet, nossa equipe de colaboradores entra em contato contigo na semana do evento
via telefone ou por um dos emails abaixo.
• CONFIRMAÇÃO DO EVENTO: sua garantia é o comunicado enviado por um dos emails abaixo. Caso não receber,
entre em contato para certiﬁcar do evento conﬁrmado, ou, para facilitar, veriﬁque o conﬁrmado junto ao título do
curso em nosso site.
• Caso houver MUDANÇA DE DATA ou CANCELAMENTO do evento você recebe email até 48 horas antes da
live. O Instituto Gov cancela ou reagenda lives somente por um dos emails abaixo.
• Os valores pagos para cursos elaborados neste formato não serão devolvidos, se a desistência da pessoa ocorrer
depois que a chave de acesso a live for disparada ao email do cursista. Neste caso, o mesmo poderá indicar substituto
para participação.
• O Instituto Gov reserva o direito de cancelar ou alterar datas dos cursos quando não houver quorum mínimo de
participantes.
•
Emails autorizados a conﬁrmar ou cancelar eventos do Instituto Gov:
institutogov18@gmail.com e institutogov2@gmail.com
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