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APRESENTAÇÃO

• Portaria n.º 41 de 25 de janeiro de 2021 - MEC

• Plataforma + PNE

• Indicadores para monitoramento e avaliação dos PME 
– Subsídios organizados pela SEED e IPARDES.



A Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE) /MEC, sistematizou e
promoveu a atividade de monitoramento e avaliação dos PME, por meio da instituição de
metodologia composta por 4 etapas: Organizar o trabalho; Estudar o plano; Monitorar
continuamente as metas e estratégias; e Avaliar o plano periodicamente

O Plano Nacional de Educação (PNE), Lei Nº 13.005/2014, estabeleceu no Art. 8º, que os
entes subnacionais deveriam elaborar seus correspondentes planos de educação, em
consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas no PNE

Esse processo foi realizado até o final de 2018, com a publicação do Decreto Federal Nº
9.465/2019 se encerrou esse processo por meio do MEC. No Paraná foi assumido pelo
Ncpm/Seed

Em 25/01/2021, a Portaria n.º 41 do MEC “Institui a Plataforma +PNE e dispõe sobre as
ações de monitoramento e avaliação dos Planos de Educação dos estados, dos municípios e
do Distrito Federal”

O PNE e os PME

2014

2016

2019

2021



Portaria n.º 41/2021 MEC - destaques

Art. 1º Fica instituída a Plataforma +PNE, ambiente virtual para monitoramento e avaliação dos
Planos de Educação dos estados, dos municípios e do Distrito Federal

Art. 3º A Plataforma +PNE contará com a participação dos seguintes atores:
I - articuladores locais;
II - articuladores regionais*;
III - coordenadores +PNE*;
IV - atendimento especializado (Central de Atendimento);
V - Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação - SEB/MEC; e
VI - secretarias de Educação dos estados, dos municípios e do Distrito Federal.
* articuladores regionais e coordenadores +PNE: profissionais selecionados por edital de 
chamada pública do MEC

Municípios



Portaria n.º 41/2021 MEC - destaques

Art. 7º Compete às secretarias de Educação dos estados, dos municípios e do Distrito Federal:
I - aderir às ações de monitoramento e avaliação dos Planos de Educação dos estados, dos
municípios e do Distrito Federal pela Plataforma +PNE;
II - designar o articulador local, responsável pelo preenchimento da Plataforma +PNE;
III - promover as condições necessárias para o eficiente preenchimento da Plataforma +PNE,
incluindo o acesso a dispositivo com conexão à internet;
IV - fomentar e garantir a participação do articulador local nas atividades de formação,
custeando o deslocamento, a hospedagem e a alimentação, sempre que necessário;
V - assegurar a imediata substituição do articulador local que sofra qualquer impedimento na
execução de suas atividades; e
VI - acompanhar o planejamento e a execução das ações de monitoramento e avaliação dos
Planos de Educação dos estados, dos municípios e do Distrito Federal.



Portaria n.º 41/2021 MEC - destaques

Art. 8º Compete à SEB/MEC: 
I - instituir e disponibilizar a Plataforma +PNE às secretarias de Educação dos estados, dos
municípios e do Distrito Federal;
II - promover as condições necessárias para o funcionamento da Plataforma +PNE, garantindo
sua estrutura física, técnica e de suporte;
III - promover a formação, priorizando a utilização de metodologias e ferramentas de
educação a distância para auxiliar o trabalho dos coordenadores +PNE, articuladores regionais e
articuladores locais;
IV - revisar e elaborar materiais para formação;
V - manter canal de comunicação permanente com os Coordenadores +PNE; e
VI - disponibilizar atendimento especializado (Central de Atendimento).



Plataforma +PNE



Plataforma +PNE



Plataforma +PNE

Ao selecionar a segunda aba do sistema, “Adesão”, é apresentado o termo de adesão, que o Dirigente 
Municipal de Educação deverá ler antes realizar a adesão ao programa.



Plataforma +PNE

Na terceira aba, a dos “Articuladores”, o Dirigente Municipal de Educação pode cadastrar o(s) articulador(es) 
da sua rede, que serão os responsáveis pelo cadastro das informações.

1 - Na parte onde diz “Limite de articuladores restantes: 1“- está referindo-se à 
quantidade de articuladores que ainda podem ser cadastrados.
2 - Em "Editar os dados do articulador", é permitida a edição dos dados cadastrados 
para o Articulador.



Plataforma +PNE

A quarta aba, “Plano Subnacional”, refere-se ao Plano de Educação. Nela devem 
ser inseridas as informações do plano municipal de educação

Quantidade de 
metas e 

quantidade de 
estratégias  do 

PME

- Instituiu PME?
- N.º da Lei?
- N.º de metas?
- N.º de estratégias?
- Período de avaliação?
- Houve avaliação?
- Ato institui os responsáveis?
- Anexar o PME em pdf



Plataforma +PNE
Na quinta aba, a de 
“Metas/Estratégias/Ações”, 
devem ser cadastradas as 
metas do Plano 
Subnacional de Educação.

Número da 
meta do PME

Texto da 
meta do 

PME

Caso o município não queira informar 
a quantidade alcançada referente à 
Meta ou Estratégia, basta marcar a 
opção “Não” no campo 
“Quantificável”. No entanto, 
sugerimos cadastrar um quantitativo, 
mesmo que esse cálculo seja feito de 
forma subjetiva. 

Ao cadastrar essas metas, você deverá 
relacioná-las com a meta do Plano 
Nacional de Educação.

Decisão

% de 
alcance 

da 
meta



Plataforma +PNE

(continuação: onde a lista do que foi cadastrado aparece)

O sistema compara a 
quantidade de metas e 
estratégias cadastradas 
com a que o Plano 
Subnacional possui.

É importante saber que, 
para prosseguir para a 
próxima aba “Painel de 
Indicadores PNE”, é 
preciso cadastrar todas 
as metas e estratégias 
solicitadas.



Plataforma +PNE



Plataforma +PNE

Se a 
estratégia é 

quantificável 
ou não e, se 

há 
mensuração 

do % 
alcançado vai 
depender do 

que está 
escrito na 
estratégia

Até aqui não 
foram solicitados 

indicadores



Plataforma +PNE

Decisão



Plataforma +PNE



Plataforma +PNE

Nessa aba é que 
são registrados 
os indicadores 
das metas do 

PME



Plataforma +PNE
Abas 20 
metas 
PNE

Texto 
da 

meta 
do PNE

Indicador 
1A

Mas, como 
registrar os 

indicadores do 
PME?

Pretende 
alcançar 
qual % 

referente 
a essa 

indicador?

Até que 
ano prevê 
alcançar a 

meta?

Já aferiu 
esse 

indicador?

O ano da 
última 

aferição?
Indicador 
da última 
aferição?

Indicadores 
anos 

anteriores 
a 2019



Plataforma +PNE Mas, aonde encontro  
indicadores para o meu 

PME?

Subsídios para elaboração 
dos relatórios de 

monitoramento/avaliação
dos PME do Paraná 

(elaborado em junho/2020 
pelo IPARDES e SEED com 

base nos indicadores do 2º 
Relatório de monitoramento 

do PNE do INEP/2018) 

Atualizado em junho de cada ano

Aqui estão 
os 

indicadores 
do PME



Subsídios para elaboração dos relatórios de monitoramento/avaliação
dos PME do Paraná



Plataforma +PNE



Contatos

NCPM/SEED
E-mail institucional: cooperacaosme@escola.pr.gov.br

Coordenação
Eliane Benatto: TEL  (41)3340-1609   eliane.benatto@escola.pr.gov.br

PME
Maurício Pastor dos Santos: TEL (41)3340-8479      mauricio.santos25@escola.pr.gov.br
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