Preenchimento da Etapa Preparatória + Preenchimento do Diagnóstico

Bacharel em ciências Contábeis, professor e Consultor Educacional em mais de 600 municípios
com mais de 1 bilhão de reais captados em diversos municípios brasileiros nos últimos anos.

Capacitar secretários municipais de educação e técnicos na elaboração do planejamento
educacional 2021-2024, através do Plano de Ações Articuladas.

• Início: O que é plataforma +PNE, adesão e articuladores;
• Plano Subnacional: Como preencher esta aba corretamente;
• Metas/Estratégias/Ações: Como preencher e vincular corretamente os percentuais das metas e
estratégias, bem como cadastrar e vincular as ações em cada estratégia;
• Painel de Indicadores PNE: Compreender a relação

de dados informados com a futura

contemplação de termos de compromisso;
• Validação e tramitação do +PNE: Cuidados antes de enviar o plano para validação dos gestores
e após para o MEC

• Como vincular os 180 componentes de acordo com a área de cada indicador;
• Como vincular as metas corretas do PME – Plano Municipal de Educação a cada indicador;
• Como elaborar a justificativa referente aos 45 indicadores e componentes, fazendo menção a
exemplos de estratégias utilizadas pelos municípios para elaboração da justificativa;
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• Como vincular os 72 componentes de acordo com a área de cada indicador;
• Como vincular as metas corretas do PME – Plano Municipal de Educação a cada indicador;
• Como elaborar a justificativa referente aos 18 indicadores e componentes, fazendo menção a
exemplos de estratégias utilizadas pelos municípios para elaboração da justificativa;

• Como vincular os 80 componentes de acordo com a área de cada indicador;
• Como vincular as metas corretas do PME – Plano Municipal de Educação a cada indicador;
• Como elaborar a justificativa referente aos 20 indicadores e componentes, fazendo menção a
exemplos de estratégias utilizadas pelos municípios para elaboração da justificativa;

• Como vincular os 1400 componentes de acordo com a área de cada indicador;
• Como vincular as metas corretas do PME – Plano Municipal de Educação a cada indicador;
• Como elaborar a justificativa referente aos 62 indicadores e componentes, fazendo menção a
exemplos de estratégias utilizadas pelos municípios para elaboração da justificativa;

• Ter acesso e conhecimento básico do que é PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS e como
funciona.
• Confirmar a participação, enviando comprovante de pagamento para
financeiro@edercarlosdalberto.com.br no máximo 24 horas, após o término das inscrições.
• Em caso de desistência, comunicar com antecedência de 04 dias, através de e-mail
edercarlosdalberto@gmail.com, caso contrário, o valor será cobrado da mesma forma.
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O TREINAMENTO PRESENCIAL – terá duração de 08 horas, iniciando às 08hs e 30min da manhã
até 12hs e 30min. E na parte da tarde iniciará as 13hs e 30min até as 17hs e 30min. Além disso, o
participante terá garantido um suporte de 30 dias através dos seguintes canais: Email, telefone,
atendimento corporativo via whataspp e outros.

O certificado de cada participante terá como carga horária registrada um total de 12 horas (08hs
presenciais + 04hs de pós suporte), conforme registro de presença (ATA) feito durante o evento e
será enviado no formato pdf via email em até 96 horas após a realização do treinamento.

• 100% Online – Na sala de treinamento virtual da empresa

01 Inscrição -> R$ 800,00
03 Inscrições -> R$ 2.100,00
02 Inscrições -> R$ 1.500,00
04 Inscrições -> R$ 2.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dia 26/05/2021: Na sala de treinamento virtual da empresa (link será disponibilizado um
dia antes do evento!)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pessoa física pode se inscrever de forma individual, realizando o pagamento através
de um link específico, que poderá ser pago por meio de BOLETO (1x) ou CARTÃO DE
CRÉDITO (em até 12x).
Pessoa jurídica: deverá fazer a inscrição no site da empresa (link específico para
prefeituras) e o pagamento será via DEPÓSITO BANCÁRIO ou TRANSFERÊNCIA
BANCÁRIA na seguinte conta:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CNPJ: 20.275.382/0001-73
AGÊNCIA 1709 | OPERAÇÃO: 003 | CONTA CORRENTE: 748 1
CHAVE PIX - 20275382000173
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Telefones para contato: (81) 9.8104-8507 ou (54) 9.8427-4732

Um sistema de consultoria permanente para a equipe técnica da secretaria de educação,
em tempo real para qualquer município brasileiro.
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