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Trata-se de uma estratégia de assistência técnica e financeira a 

estados e municípios, sob gestão do Ministério da Educação, 

iniciada pelo Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, 

em 2007, fundamentada no Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE).

Afinal, o que é o PAR?



8,5 milhões de km2

211,8 milhões de habitantes

26 Estados + DF                       

5.570 Municípios

Os grandes números da Educação no Brasil

Fontes: IBGE- PNAD/2016 e Censo Escolar - INEP/2020

Educação Básica: 

179.533 escolas 

2,20 milhões profissionais
em função docente

47,3 milhões de matrículas

O Plano de Ações Articuladas



Bolsas e Auxílios

Brasil Carinhoso

Formação pela Escola

PDDE

PNAE

PNATE

PAR

Novo Mais Educação...

PNLD

Caminho da Escola

Proinfância

Programas federais na educação básica



Assistência financeira prestada a estados e 
municípios

Transferências obrigatórias

Transferências voluntárias

Livro didático
Transporte escolar (PNATE)
Alimentação Escolar
PDDE
FUNDEB

Construção de creches e escolas
Construção de quadras
Aquisição de mobiliário e equipamentos
Veículos escolares
Recursos pedagógicos
Capacitações

Decreto nº 6094 
de 24/04/2007



Plano de Ações 
Articuladas

1. Gestão Educacional

2.Formação de profissionais 
da Educação

3. Práticas pedagógicas e 
avaliação

4. Infraestrutura Física e 
Recursos Pedagógicos

As 4 Dimensões 
do PAR

Plano de Ações Articuladas



Principais números do PAR 2016-2020

Mobiliário e 

Equipamentos

3.864 unidades

R$ 1,04 bilhão
Consultorias

138 Consultorias, 

eventos e serviços
R$ 243,94 milhões

Veículos

5.120 unidades

R$ 2,21 bilhões

Materiais Escolares

617.118
R$ 388,46 milhões

Novas obras

3.5549 obras

R$ 5,49 bilhões

Formações

21 formações

R$ 18,93 milhões

Apoio custeio 

transporte

621 prefeituras 

apoiadas
R$ 136,36 milhões

Fonte: MEC/FNDE

Brasil



Falando da Habilitação

Cadastro de gestores Habilitação da 
entidade

Liberação de acesso 
aos sistemas do FNDE

✓ Anexo 1

✓ CPF e RG

✓ Ata de posse do prefeito

✓ E-mail pessoal do gestor

✓ Extrato do CAUC comprovando que
o município está dentro do limite
de despesa de pessoal

✓ Demonstrativo de aplicação dos
recursos do Fundeb que comprove,
no ano anterior, o cumprimento da
aplicação mínima de 60% dos
recursos recebidos na remuneração
dos profissionais do magistério;

X



Acessar site do FNDE fnde.gov.br ➢ Sistemas ➢ Habilita

Resolução nº 9 de 01/10/2015 ➢ Anexo 1 (assinar, imprimir)

Acessar o PAR Fale Conosco, Selecionar Cadastro e Habilitação 
anexar: Cadastro de ente/entidade, preencher os dados do dirigente 

e anexar:

• Anexo 1 assinado e escaneado;

• RG e CPF

• Ata de Posse

Cadastro de gestores



Cadastro de gestores – Sistema Habilita



Pontos de atenção do PAR 2 e PAR 3

✓ Existência de termos de compromisso empenhados e não pagos
✓ Checar diligências emitidas pelo FNDE

✓ Atentar para as vigências dos termos de compromisso;
✓ Solicitar com 60 dias de antecedências

✓ Grande quantidade de obras empenhadas condicionalmente;
✓ Verifique no link “Obras” do PAR 3

✓ Caminho da escola: Não existem atas vigentes, no momento;

✓ Atentar para o monitoramento dos termos de compromisso
vigentes

✓ Prestar contas dos termo de compromisso finalizados, evitando
a inadimplência do município.



Requisitos a serem acompanhados

• OBRAS PARALISADAS
• VISTORIAS EM ATRASO HÁ MAIS DE 30 

DIAS
• RESTRIÇÕES TÉCNICAS NÃO SUPERADAS



Conhecendo o PAR 4



Nome do município - UF

NOME DO GESTOR

Visual do PAR 4
Pendências DiagnósticoDados da Unidade PNE Histórico

Planejamento Execução Emendas Obras



Etapas sequenciais do PAR 4

+PNE DIAGNÓSTICO

PLANEJAMENTO

HABILITAÇÃO

ANÁLISE

CELEBRAÇÃO

EXECUÇÃO MONITORAMENTO PRESTAÇÃO DE 
CONTAS

REFORMULAÇÃO

DILIGÊNCIA



Sobre o PAR 4

Resolução CD FNDE nº 04, de 4 de maio de 2020

Atendimento às iniciativas cadastradas no PAR está condicionado:

I – disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros;

II – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, considerando a
média dos resultados do ensino fundamental I e II para os municípios e
do ensino médio para os estados, e ambos para o Distrito Federal,
priorizando aqueles com melhor desempenho em relação às respectivas
metas estabelecidas;

III – entes federados com o menor número de atendimentos no exercício
anterior, considerando, prioritariamente, os que não foram contemplados
com nenhuma iniciativa;



IV – capacidade operacional do ente federativo, considerando a execução
dos objetos pactuados no ciclo;

V – vulnerabilidade socioeconômica, observado o Índice de
Desenvolvimento Humano –IDH dos entes federados; e

VI – índice de distorção idade-série, considerando os indicadores de
eficiência e rendimento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira – INEP.

Resolução CD FNDE nº 04, de maio de 2020



N º da 
Iniciativa

Nome da Iniciativa Objeto

1 Formação Tipo 1

Formação
2 Formação Tipo 2

3 Formação Tipo 3

4 Formação Tipo 4

5 Realizar eventos Evento

6 Adquirir material para modalidades especializadas

Material

7 Adquirir material esportivo

8 Adquirir brinquedos

9 Adquirir material escolar

10 Adquirir material cultural

11 Adquirir material para laboratórios

12 Adquirir material de apoio didático

13 Adquirir equipamento de TIC

Equipam.

14 Adquirir equipamento de climatização

15 Adquirir equipamento de cozinha

16
Adquirir equipamentos para práticas pedagógicas e 
laboratórios

17 Adquirir mobiliário de sala de aula

18 Adquirir mobiliário para outros ambientes escolares

19 Construir escola ou creche

Obra20 Reformar escola ou creche

21 Ampliar escola ou creche

22 Adquirir ônibus escolar

Veículo
23 Adquirir bicicletas com capacetes

24 Adquirir lancha escolar

25 Adquirir caminhão frigorífico

Iniciativas 
do PAR 4

Resolução CD FNDE nº 
04, 4 de maio de 2020



Critérios de análises das iniciativas

Exemplo: Adquirir equipamentos de cozinha (Iniciativa nº 15)

Resolução CD FNDE nº 04, de 4 de maio de 2020



Critérios de análises das iniciativas

Exemplo: Reformar escolas ou creches (Iniciativa nº 20)

Critérios de Elegibilidade:
I - Apresentação de demanda qualificada por meio do planejamento elaborado pelo ente federativo
devidamente preenchido no sistema, com base em fontes oficiais (IBGE, Censo, dentre outros); e
II - Consultas às estatísticas educacionais e ao diagnóstico realizado pelo ente federado para avaliação
quanto a demanda declarada no planejamento.

Critérios de Análise:
I – Comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel, mediante
certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis competente. Alternativamente à certidão
indicada no caput, admitem-se os documentos previstos no art. 23, §2º e seguintes, da Portaria
Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016.
II – Apresentação das informações do terreno e da edificação existente contendo relatório fotográfico
que comprove a necessidade dos serviços de reforma e características da infraestrutura disponível.
III – Apresentação das peças técnicas, conforme abaixo descrito:
a) Projetos de reforma:
• Planta de localização;
• Planta de situação;
• Projeto da reforma e respectiva RRT/ART;
• Memorial Descritivo;
• Planilha Orçamentária; e
• Declaração de Fornecimento de Infraestrutura mínima.



Critérios de análises das iniciativas
Exemplo: Adquirir ônibus escolar (iniciativa nº 21)

Resolução CD FNDE nº 04, de 4 de maio de 2020



✓Ambiente virtual criado como etapa que antecede o Diagnóstico do PAR

✓ Indicar o articulador que será o responsável por cadastrar as
informações do Plano Subnacional de Educação.

Plataforma +PNE



Plataforma +PNE

Termo de 
Adesão

Cadastro de 
Articuladores

Plano 
Subnacional

Plano Municipal de 
Educação

Metas
Estratégias 
Indicadores



Plano Subnacional

O ente possui Plano Subnacional de Educação vigente?

LEI QUE APROVA O PLANO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL:

Quantidade de Metas que o Plano de Educação possui:

Quantidade de Estratégias que o Plano de Educação possui: *

PERÍODO DE AVALIAÇÃO PREVISTO:

Houve avaliação? SIM ou NÃO Ano:

ATO LEGAL QUE INSTITUI O RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO DO PLANO DE EDUCAÇÃO: Exemplo: Secretaria de 
Educação, Conselho de Educação ou Comissão Coordenadora.

ANEXAR O ARQUIVO COM O PLANO MUNICIPAL EM PDF



Metas / Estratégias / Ações
Informe o número e descreva a meta do Plano Subnacional de Educação.

Número:

Descrição da Meta:

% AlcançadoQuantificável? SIM ou NÃO

1 - Educação Infantil
2 - Ensino Fundamental
3 - Ensino Médio
4 - Educação Especial/Inclusiva
5 - Alfabetização
6 - Educação Integral
7 - Aprendizado adequado na idade certa
8 - Escolaridade Média
9 - Alfabetização e alfabetismo funcional de jovens 
e adultos
10 - EJA integrada à Educação Profissional

11 - Educação Profissional
12 - Graduação
13 - Titulação de professores da Educação Super.
14 - Pós-graduação
15 - Formação de professores
16 - Formação continuada e pós-graduação de 
professores
17 - Valorização do professor
18 - Plano de carreira docente
19 - Gestão democrática
20 - Financiamento da Educação

A meta descrita acima está relacionada a quais metas do Plano Nacional de Educação -
PNE - Lei 13.005/2014?



Metas / Estratégias / Ações
EDITAR

ADICIONAR 
ESTRATÉGIA

ADICIONAR 
AÇÕES

ACOMPANHAR 
EXECUÇÃO DE METAS

DescriçãoMeta % Alcançado



Exemplo de Acompanhamento

META 1
Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5
(cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a
atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final
da vigência deste PNE, garantindo cuidados e segurança alimentar no cumprimento do seu
Tempo Escolar.

ESTRATÉGIA 1
1. Definição de formas de expansão da educação infantil na Rede de Ensino Municipal, considerando

as peculiaridades locais, mas em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito
Federal e o Município, de acordo com o padrão nacional de qualidade, também a ser definido.

2. Implementar em caráter complementar, programas de orientação e apoio às famílias, por meio da
articulação das áreas da educação, saúde e assistência social, com foco no desenvolvimento
integral das crianças de até 5 (cinco) anos de idade.

3. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das crianças na
educação infantil, em especial dos beneficiários de programas de transferência de renda, em
colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à
infância, Conselho Tutelar e CMDCA.



Etapas Seguintes do PAR

Diagnóstico

Planejamento

✓Etapa ainda não aberta pelo FNDE;

✓Necessário finalizar o preenchimento do +PNE;

✓Influenciará substancialmente no Planejamento do PAR

✓Dependerá da finalização do Diagnóstico;

✓Não há data definida para término do Planejamento;

✓Deve ser realizado pelo períodos de 4 anos;

✓Iniciativas permanecem válidas de um ano para outros;

✓Iniciativas não empenhadas no PAR 3 foram arquivadas



Prof. Jacir Bombonato Machado

www.ciedepar.com.br

: (41) 99193-1848 – (41) 3089-1686

ciedepar@ciedepar.com.br 

Obrigado!


