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2016-2019

Etapa PREPARATÓRIA e DIAGNÓSTICO



PAR – PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS

 Iniciativa do Governo Federal, iniciada em 2007

 O PAR - é uma ferramenta de gestão, colocada à disposição dos municípios, estados e do Distrito Federal para o 
planejamento de suas políticas de educação.

 De caráter plurianual - ações a serem implementadas em um período de quatro anos.

 Favorece as políticas educacionais e a sua continuidade, inclusive durante as mudanças de gestão

 Canal de comunicação permanente e ágil entre as Ufs com o Ministério da Educação e FNDE.

HISTÓRICO PAR

 2007 – 2010

 2011 – 2014

 2016 - 2019

SIMEC

 Para elaboração do PAR, o MEC criou um módulo no Sistema 
Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério 
da Educação.

 Evolução tecnológica, agilidade e transparência nos processos de 
elaboração, análise e monitoramento das ações do PAR.



DESAFIOS

 Entre os grandes desafios enfrentados na gestão educacional: realização do diagnóstico e do planejamento das 
políticas de educação.

 Fases do PAR: etapa preparatória, diagnóstico, planejamento, execução e prestação de contas (obras).

TIPOS DE APOIO DO GOVERNO FEDERAL, DISPONÍVEIS ATRAVÉS DO PAR

 Do conjunto de ações disponíveis, destaca-se as que são apoiadas técnica e financeiramente pelo MEC.

 Apoio financeiro: Termos de Compromisso entre UF e MEC (não mais convênios)



SIMEC.MEC.GOV.BR



Para DIRIGENTES que já possuem acesso:

 Permanecem com acesso ao módulo PAR 2011-2014

 Acesso automático ao módulo PAR

 CPF e senha = acessar

 Esqueci minha senha (será reenviada para o e-mail 
cadastrado no SIMEC)



Para DIRIGENTES novos:

 No SIMEC: solicitar acesso e preencher cadastro 
(módulo PAR e módulo PAR 2011-2014)

 Enviar mensagem para planodemetas@mec.gov.br , 
identificando-se como dirigente (nome e CPF do 
dirigente atual; nome e CPF do dirigente anterior; nome 
e UF do município)

 Anexar documento digitalizado com a portaria de 
nomeação como dirigente de educação e termo de 
posse no caso dos prefeitos)

mailto:planodemetas@mec.gov.br


É possível solicitar cadastro para os técnicos indicados pelo 
dirigente municipal de educação 

 No SIMEC: solicitar acesso e preencher cadastro

 Dirigente deverá encaminhar e-mail para 
planodemetas@mec.gov.br , identificando-se como 
dirigente (nome e CPF, nome e UF do município) e 
informar os dados do técnico (nome, CPF e cargo/função)

mailto:planodemetas@mec.gov.br






Programas do MEC

Calendário

Imprimir

Central de orientações

Etapa PREPARATÓRIA DIAGNÓSTICO ELABORAÇÃO

Esta fase ainda não foi 
disponibilizada no SIMEC. 
Quando estiver disponível, 
somente poderá ser acessada 
após conclusão das fases 
anteriores.



SERÁ ATUALIZADO CONSTANTEMENTE!!!





Dados do PREFEITO

Cruza com dados do sistema HABILITA. 

Qualquer problema, importante entrar em contato com COHAP

No caso dos Prefeitos, verificar documentos a serem 
encaminhados ao FNDE 

Para HABILITAÇÃO:
https://www.fnde.gov.br/habilitacao/consultarSituacao.ha
 Resolução
 Ficha cadastro Órgão/Dirigente – Anexo I
 Pode digitalizar e encaminhar por e-mail

DIRIGENTES

Dados do DME

 Cadastro e atualização do próprio SIMEC

 Cruza com banco de dados da RECEITA FEDERAL

 Se tiver erro no nome, corrigir na Receita Federal. 

https://www.fnde.gov.br/habilitacao/consultarSituacao.ha


EQUIPE LOCAL

Eliminou-se o antigo “Comitê Local” - substituído pelo CACS/FUNDEB (acomp. da execução e prestação de contas);

Equipe Local - contribuirá com o preenchimento do PAR (conheçam o SIMEC, digitação, conhecimento da rede)

Participação democrática

 Não há necessidade de portaria para compor Equipe Local. Fica a critério da SME. 

 Sugestão de segmentos: representante dos diretores de Escola; representante dos professores da zona urbana; 
representante dos professores da zona rural; representante dos coordenadores ou supervisores escolares; representante 
do quadro técnico-administrativo das escolas; representante dos conselhos escolares; representante do Conselho 
Municipal da Educação (quando houver).

*** O(a) Dirigente Municipal de Educação é o(a) gestor(a) responsável pela condução de todas as atividades.

*** O município ainda pode convidar outros segmentos que considerar importantes para integrarem essa equipe. Ex.: 
técnicos da Secretaria de planejamento da prefeitura, representantes de outros segmentos da sociedade civil, etc.

EQUIPE TÉCNICA



EQUIPE DE NUTRICIONISTAS

 Para a Equipe de Nutricionistas, o sistema automaticamente mostrará os profissionais já 
cadastrados no município ou no estado.

 Para cadastrar o nutricionista responsável técnico da Secretaria, digite o CPF e o e-mail dele e 
clique em “Salvar responsável técnico”. 

 O responsável nutricionista receberá o seguinte e-mail no endereço cadastrado e deverá 
proceder à validação da informação, conforme instruções: 

EQUIPE TÉCNICA



Só é possível inserir equipe de nutricionistas após VALIDAÇÃO do RESPONSÁVEL 
TÉCNICO (na senha própria do SIMEC - módulo PAR).

Caso de municípios que só tem 1 nutricionista – Responsável técnico e nutricionista pode ser o mesmo.



Membros do CACS/FUNDEB

Considerando que a Lei nº 12.695/2012, em seu Art. 10, confere ao CACS/FUNDEB a prerrogativa de 
análise das Prestações de Contas do PAR, o Comitê Local foi suprimido, a fim de evitar ações 
concorrentes.

Os membros já estão cadastrados no sistema  – cruzamento com Banco de dados do CACS/FUNDEB.

 Se houver necessidade de corrigir/atualizar composição, entrar em contato com CACS/FUNDEB.

ou

CONSELHOS



Membros do Conselho Municipal de Educação
O preenchimento do Conselho Municipal/Estadual de Educação obedece às 
mesmas regras de preenchimento. Ficará disponível um histórico dos membros 
inseridos. 

Caso o município ainda não tenha o CME

 Foi criada uma nova caixa de diálogo no SIMEC.

 Opção de DECLARAR que NÃO possui o CME.

 Não vai gerar pendências.

CONSELHOS



Membros do CAE
No Conselho de Alimentação Escolar (CAE) também haverá integração com o respectivo 
sistema e será necessário, além do preenchimento dos campos, selecionar o tipo de 
documento de nomeação do membro, seu número e data. 

Telas de preenchimento:

 Sede do CAE

 Cadastro do presidente do CAE (Neste caso, anexar o documento de nomeação)

 Cadastro dos conselheiros do CAE

CONSELHOS



ATUALIZAR DADOS  DA UNIDADE – SEMPRE QUE HOUVER ALTERAÇÕES

SALVAR CADA TELA





NOVIDADE PAR 2016-2019

Relação entre o Plano Municipal da Educação e o PAR

As metas do PAR terão as mesmas metas do PME

Compatibilizar as metas = planejamento único

PREENCHIMENTO

 Informar todas as metas de acordo com o PME.

 Não preencher meta para cada ano. O ano deve ser escolhido conforme prazos informados no PME. 

 Caso se verifique que as metas do PME estão acima ou abaixo, deve-se manter o preenchimento de acordo com o 
PME (LEI)

 A SASE, através da rede de acompanhamento dos planos, fará um ciclo avaliativo dos Planos Municipais. Depois 
deste processo, poderá  ter impacto na atualização do PAR dos municípios.



Caso o ente não tenha concluído seu Plano, o sistema apresentará a mensagem contida na tela a seguir. Nesse caso, deve–se 
contatar a SASE para sanar a pendência pelos telefones (61) 2022–7633 / 8998, ou pelo e-mail dicope@mec.gov.br. 



PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PARA CADA INDICADOR:
Metas Previstas – registro da UF (cor escura)
Situação Atual – INEP (cor clara)





Para fazer esse registro, basta arrastar, com o mouse, a barra à direita, chamada “Meta Município”.

É possível, ainda, digitar o valor da meta no espaço disponível. 

O campo “Ano Previsto” se refere ao ano estabelecido para a conclusão de cada meta. 

COMO PREENCHER:



Meta 1: 100% do atendimento das crianças com idade entre 4 a 5 anos  

EXEMPLOS DE PREENCHIMENTO:

A alteração foi feita na LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) por 
meio da Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013



Meta 5:  Atenção à descrição da META e descrição do indicador.

O VALOR da META tende a 100%  - alfabetizar TODAS as crianças

O VALOR dos indicadores tende a 0% - ELIMINAR PROFICIÊNCIA INSUFICIENTE

EXEMPLOS DE PREENCHIMENTO:



Meta 13, 14:  Não são contemplados pelos Planos Municipais de Educação

EXEMPLOS DE PREENCHIMENTO:

Descrever qual é a meta 13 (se for diferente) 
ou deixar em branco (se não houver)

Salvar informações complementares

Não vai gerar pendência



Meta 18: pergunta – sim ou não

EXEMPLOS DE PREENCHIMENTO:



Meta 19: o município faz a inserção da sua meta

EXEMPLOS DE PREENCHIMENTO:



EXEMPLOS DE PREENCHIMENTO:

Meta 11: Quando o plano do município não prevê matrículas em educação profissional técnica de nível 
médio, deve-se utilizar a opção “NÃO QUANTIFICADO”



IMPORTANTE!!!

FNDE priorizará a META 1
PARA AMPLIAÇÃO DE CRECHES

(afirmação do presidente do FNDE)



As questões estratégicas foram disponibilizadas com o intuito de reunir maiores informações e 
documentação sobre a estrutura e organização da educação local. 

INSERÇÃO DE DOCUMENTOS!!!
PREFERENCIALMENTE EM PDF (menos pesado)





Algumas questões propiciam múltiplas escolhas, adequando–se às diferentes possibilidades apresentadas pelos entes. 



Outras questões estratégicas permitem a descrição do(s) componente(s) selecionado(s): 





Da mesma forma, a aba seguinte trata de questões complementares ao Plano Nacional de Educação e 
apresenta arranjo em árvore para preenchimento, marcação, ou respostas múltiplas. 





Documentos PAR - Nessa etapa o usuário consegue visualizar a aba de “Execução e Acompanhamento” referente ao Ciclo do PAR 
anterior (2011–2014) na qual constam os Termos de Compromisso e os respectivos dados financeiros. As informações são 
somente para consulta, quaisquer alterações deverão ser realizadas no PAR 2011-2014. 

Ficarão disponíveis, para consulta, as mesmas informações sobre obras que o ente possua referentes ao PAR e ao Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC: 



SIOPE - apenas para visualização

O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope) é um sistema eletrônico gerenciado 
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O principal objetivo do Siope é captar e levar ao 
conhecimento da sociedade informações sobre o investimento público efetivo em educação no Brasil, fortalecendo 
assim, os mecanismos de controle social sobre esse investimento. 

O PAR disponibiliza alguns desses dados. O objetivo é relembrar aos gestores da educação e membros das 
equipes locais sobre o volume de recursos vinculados à educação, de onde se originam, onde são aplicados e 
qual a legislação que disciplina o assunto. 

Caso verifique que há colunas em branco para algum ano, elas se referem 
aos exercícios não declarados por parte do próprio município/estado/DF ao 
sistema. 

É possível visualizar todas as RECEITAS e DESPESAS!!!









Esse ícone foi disponibilizado como forma de indicação pelo MEC/FNDE de questões relevantes que deverão 
ser verificadas pelo estado/município/Distrito Federal, com relação à execução físico–financeira do PAR, 
incluindo obras do PAC. 

SEM PENDENCIAS COM PENDENCIAS

ITEM PENDÊNCIAS (pendências do PAR anterior) ITEM DIAGNÓSTICO (pendências de preenchimento do atual  PAR)





PENDÊNCIAS
Ao clicar sobre ele, o usuário deve rolar a tela para baixo, que a caixa com o detalhamento aparecerá sob os itens 
sem pendências conforme telas a seguir. 



Para cada pendência, orientamos as seguintes providências: 

1. Quanto à Habilitação 
Entidade não está habilitada junto ao sistema Habilita do FNDE. Entre em contato com a 
Coordenação de Habilitação de Projetos Educacionais – COHAP, pelos telefones (61) 2022–
4294 /4046 /4296 /4086 /4090 /4082 /4093 ou pelo e-mail: cohap@fnde.gov.br. 

2. Quanto ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social (CACS) 
A situação do CACS está irregular junto ao sistema CACS–FUNDEB do FNDE. Entre em 
contato com o FNDE pelo atendimento institucional: 0800 61 61 61, ou pelo e-mail: 
fundeb@fnde.gov.br. 

3. Quanto ao Conselho de Alimentação Escolar 
A situação do CAE está irregular, entre em contato com a Coordenação de Segurança 
Alimentar e Nutricional – COSAN pelos telefones: (61) 2022–5662 / 5501 / 5551, ou pelo 
e-mail: cosan@fnde.gov.br. 

4. Quanto ao Plano Municipal/Estadual de Educação 
Seu Plano de Municipal / Estadual de Educação ainda não foi disponibilizado ao Ministério 
da Educação. Caso deseje informá-lo ou tirar outras dúvidas, entre em contato com a 
Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE/MEC) pelos telefones (61) 
2022–7633 / 8998, ou pelo e-mail: dicope@mec.gov.br. 

5. Quanto ao Monitoramento do PAR 
No monitoramento que ocorre na aba Execução e Acompanhamento do PAR 2011–2014 há 
processo(s) com saldo em conta e pendências no monitoramento dos termos de compromisso. 
Em caso de dúvidas, entre em contato com o FNDE pelos telefones (61) 2022–5978 / 5854 / 5922 
/ 5815 / 5948 / 5849 / 5802 / 5833 / 5946 / 5384 / 5929 / 5844 / 5836 / 4131, ou pelo e-mail: 
par@fnde.gov.br. 

6. Quanto às Pendências de Obras (do PAR ou PAC) 
Em caso de dúvidas, entre em contato com o FNDE pelos telefones (61) 2022–5200 / 5199 / 5201 / 
5402, ou pelo e-mail: atendimento.monitora@fnde.gov.br. 

7. Quanto ao SIOPE 
Há dados orçamentários do Município/Estado/DF que não foram informados ao Sistema de 
Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE), do FNDE. Entre em contato com o 
FNDE pelo atendimento institucional: 0800 61 61 61, ou pelo e-mail: siope@fnde.gov.br. 

8. Quanto à Prestação de Contas 
Há pendências relativas à Prestação de Contas do Município/Estado/DF junto ao Sistema de 
Gestão de Prestação de Contas (Contas Online) – SiGPC. Entre em contato com o FNDE pelo 
telefone 0800 61 61 61, ou pelo e-mail: contasonline.projetos@fnde.gov.br. 



Para iniciar a etapa do Diagnóstico propriamente dito, será preciso vencer todas as pendências 
da Etapa Preparatória, conforme tela a seguir que aparecerá, ao clicar no ícone Diagnóstico: 



Após a conclusão das pendências, o ente será recebido por uma tela de boas–vindas para dar início ao 
Diagnóstico: 



Quatro DIMENSÕES** do PAR já conhecidas:

Gestão Educacional;

Formação de Profissionais da Educação;

Práticas Pedagógicas e Avaliação

 Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos. 

** não mais como árvore e sim como abas

ESTRUTURA DO DIAGNÓSTICO:

ÁREAS
INDICADORES



ESTRUTURA DO DIAGNÓSTICO:
Á

EA
S

DIMENSÃO 1 – GESTÃO EDUCACIONAL

BARRA DE EVOLUÇÃO

A
B

A
S



Para cada ÁREA,  ao clicar sobre ela, serão relacionados os Indicadores correspondentes. 

DIMENSÃO 1 – GESTÃO EDUCACIONAL

ÁREA

IN
D

IC
A

D
O

R
ES



Para cada Indicador, após a leitura atenta da Descrição do Indicador, o ente federado deverá indicar qual meta do seu Plano 
Municipal de Educação está relacionada a esse indicador.  

Pode ser inserida 
mais de uma 

meta. 



COMPONENTES DO INDICADOR

 Deve–se verificar quais componentes do indicador melhor explicitam a situação apresentada no desenvolvimento da 
educação local.

Na maioria dos casos, todos os indicadores podem ser selecionados.

Há algumas situações onde um componente é pré-requisito para outro, e se o primeiro não for selecionado, o(s) seguinte(s) 
permanecerá(ão) bloqueado(s). 

Quando a opção “Não se aplica” for selecionada, todos os componentes ficarão bloqueados. 



JUSTIFICATIVA

 Após a seleção dos componentes dos indicadores, é OBRIGATÓRIO que o ente federado preencha cada uma das 
justificativas de forma objetiva e concisa, explicitando claramente o porquê dos componentes selecionados, e inserindo, ainda, 
qual a real demanda em números absolutos, em porcentagem, quando for o caso, entre outros dados descritivos que 
permitam ao MEC conhecer as especificidades locais. 

Lembre–se de SALVAR o preenchimento antes de passar para o próximo item. 

No PAR anterior haviam 2 caixas – demanda e justificativa – foram substituídas por apenas 1.



DIMENSÃO 2 – FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO



Para apoiar o preenchimento do Diagnóstico, em sua Dimensão 2 

quadro informativo mostra como está a adequação da formação docente à 
disciplina lecionada no seu município

 5 grupos de cada etapa da educação básica (PARA AS 4 ETAPAS) 

informações coletadas pelo Censo Escolar – categorias elaboradas pelo Inep



PERFIS DOS DOCENTES EM RELAÇÃO ÀS DISCIPLINAS QUE LECIONAM:

Vale destacar que o quadro não traz a quantidade de docentes atuando na rede, mas a correspondência 
entre a formação deles e a disciplina que lecionam, isto é, o número de funções docentes. 

EXPLICAÇÃO sobre cada um dos grupos:

Grupo 1 – Docentes com formação superior de licenciatura na mesma disciplina que lecionam, ou 
bacharelado na mesma disciplina com curso de complementação pedagógica concluído. 

Grupo 2 – Docentes com formação superior de bacharelado na disciplina correspondente, mas sem 
licenciatura ou complementação pedagógica. 

Grupo 3 – Docentes com licenciatura em área diferente daquela que lecionam, ou com bacharelado 
nas disciplinas da base curricular comum e complementação pedagógica concluída em área diferente 
daquela que lecionam. 

Grupo 4 – Docentes com outra formação superior não considerada nas categorias anteriores. 

Grupo 5 – Docentes que não possuem curso superior completo. 

ID
EA

L



4 quadros explicativos - um para cada etapa da educação básica

FINALIDADE

 Visualização do número de funções docentes e o percentual do total que elas representam em cada uma. 

 Condições para a gestão fazer um mapeamento para identificar as necessidades de formação inicial dos 
docentes

Apoio para consolidar um planejamento estratégico de formação para os professores em exercício, com metas 
de curto, médio e longo prazos.

Elementos para avaliar como sua gestão está se preparando para contribuir para o alcance das 20 metas do 
Plano Nacional de Educação (PNE). 

Planejar a distribuição e atuação dos seus professores no território, bem como políticas de capacitação com 
foco nas disciplinas prioritárias. 



Educação Infantil

 Anos Iniciais do Ensino Fundamental

Anos Finais do Ensino Fundamental

Ensino Médio

Para a Dimensão 2, os 
procedimentos são idênticos ao 
das Dimensão 1 . 



Para a Dimensão 3, os procedimentos são idênticos ao das Dimensões 1 e 2. 

DIMENSÃO 3 – PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E AVALIAÇÃO



DIMENSÃO 4 – INFRAESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS PEDAGÓGICOS



Para apoiar o preenchimento do Diagnóstico, em sua Dimensão 4 

quadro informativo mostra condições de uso das dependências escolares

 informações coletadas pelo Censo Escolar e PDDE Interativo***

*** Referente SOMENTE às escolas que responderam o PPDE Interativo: itens relacionados à estrutura 
física da escola, ou seja, as instalações (dependências), tais como banheiros, cozinhas, salas, refeitórios, 
bibliotecas etc. 



O quadro informativo identifica as condições das instalações da rede conforme a legenda apresentada: 



FILTROS

Para a Dimensão 4, 
os procedimentos são idênticos aos 
anteriores. 



SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO A finalização do Diagnóstico poderá ser feita somente quando não houver mais 
nenhuma pendência de preenchimento. 



Após sanar todas as suas pendências de preenchimento o sistema perguntará se o ente 
deseja realmente finalizar o preenchimento do Diagnóstico. 



Ao final, o sistema apresentará uma pontuação do DIAGNÓSTICO do seu município.

MAIOR 
PONTUAÇÃO

MAIOR NÚMERO DE 
COMPONENTES 
SELECIONADOS

SITUAÇÃO MAIS 
DESEJÁVEL



undimesp@gmail.com

(11) 3257-2794 | (11) 3120-3374

mailto:undimesp@gmail.com

