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Roteiro 2
Administrando o Perfil

Escola



Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica

 O Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica é 
resultado da ação conjunta do Ministério da Educação (MEC), de Instituições Públicas 
de Educação Superior (IPES) e das Secretarias de Educação dos Estados e Municípios, 
no âmbito do PDE - Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação – que estabe-
leceu no país um novo regime de colaboração da União com os estados e os municí-
pios, respeitando a autonomia dos entes federados. 

 A partir de 2007, com a adesão ao Plano de Metas Compromisso Todos 
pela Educação, os estados e os municípios elaboraram seus respectivos Planos de 
Ações Articuladas, onde puderam refletir suas necessidades e aspirações, em termos 
de ações, demandas, prioridades e metodologias, visando assegurar a formação exi-
gida na LDB para todos os professores que atuam na educação básica. 

 Os Planejamentos Estratégicos foram aprimorados com o Decreto 6.755, 
de janeiro de 2009, que instituiu a Política Nacional de Formação dos Profissionais do 
Magistério da Educação Básica, com a finalidade de organizar, em regime de colabo-
ração da União com os estados, o Distrito Federal e os municípios, a formação inicial 
e continuada desses profissionais. 

 O Plano Nacional de Formação é destinado aos professores em exercí-
cio das escolas públicas estaduais e municipais sem formação adequada à LDB, ofe-
recendo cursos superiores públicos, gratuitos e de qualidade, com a oferta cobrindo 
os municípios de 21 estados da Federação, por meio de 76 Instituições Públicas de 
Educação Superior, das quais 48 Federais e 28 Estaduais, com a colaboração de 14 
universidades comunitárias. 

 O professor fará o seu cadastro no sistema desenvolvido pelo MEC deno-
minado Plataforma Paulo Freire. Ele também preecherá o seu currículo e o manterá 
atualizado. A partir da pré-inscrição dos professores e da oferta de formação pelas 
IES públicas, as secretarias estaduais e municipais de educação terão na Plataforma 
Freire um instrumento de planejamento estratégico capaz de adequar a oferta das 
IES públicas à demanda dos professores e às necessidades reais das escolas de suas 
redes. A partir desse planejamento estratégico, as pré-inscrições serão submetidas 
pelas secretarias estaduais e municipais às IES públicas, que procederão à inscrição 
dos professores nos cursos oferecidos. 
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Plataforma Freire Perfil Escola

 Administrando o Perfil  Escola

  O perfil Escola da Plataforma Freire possibilita a gestão e controle da autori-
zação das indicações dos professores nos cursos de extenção e aperfeiçoamento ofertados.  
Através dele, o Diretor ou responsável, irá indicar os professores nos cursos pretendidos. 
 Para acessar o perfil Escola é necessário se logar no sistema. Acesse http://
freire.mec.gov.br  e clique no Link “Clique aqui para acessar”. Lembre-se que para aderir 
ao sistema, é necessário estar devidamente cadastrado no SSD( Sistema de Segurança Digital 
do Ministério da Educação). Caso tenha dúvidas de como fazer o cadastramento, acesse o 
Roteiro 01 – Inscrição na Plataforma Freire.
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 Feito o cadastro no SSD basta clicar no link “ Clique aqui para acessar ”.

 O link irá direcioná-lo para a página de autenticação do SSD. Preencha o campo 

“CPF/CNPJ”  com o número correspondente ao CPF do responsável. Digite a ”Senha”e clique 

no botão “Autenticar”. Após autenticar, o SSD reportará automaticamente para a “Plataforma 

Freire”.

 Na próxima tela, você deve selecionar o perfil Escola e aguardar o carrega-

mento.

ESCOLA
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 Caso você queira alterar o perfil (a conta na Plataforma Freire pode comportar 

vários perfis), basta clicar no ícone “Trocar perfil” (indicado no destaque abaixo). A tela an-

terior será carregada e você poderá selecionar um outro perfil.

 Esta é a aparência da tela inicial do perfil. Para visualizar a ferramenta indicação 

dos professores, clique no ícone “Planejamento formação continuada” (menu superior), con-

forme o indicado na figura.

 A seção “Planejamento formação continuada”, exibe a ferramenta Indicação de pro-

fessores, onde o diretor da escola, poderá indicar os professores que vão ser candidatos aos 

cursos

Clique em procurar para selecionar a área  de conhecimento.
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Selecione a área de conhecimento  

desejada.

 Agora escolha as opções nos campos Instituição, Tipo de Curso, Curso e Turma.

digite o CPF do pro-

fessor que deseja 

indicar.

clique aqui para es-

colher as opções de 

Instituição.

clique em Sim 

para confirmar 

essa indicação  

de CPF.

04006007988
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 Visualizando  os Relatórios

 Para visualizar os relatórios, clique no ícone correspondente localizado no menu supe-

rior. 

 Será exibida a tela com as opções de Relatório. 

A opção Relatório de Planejamento Es-
colar, exibe o quantitativo de Professo-
res indicados em cada curso.

A opção Relatório Professores 
Indicados, exibe a relação de 
dos professores indicados.

A opção Relatório Professores da Escola, 
exibe a relação de todos os professores  
com vínculo na escola.

 Para exibir os relatórios, clique no menu esquerdo o tipo de relatório (ex. “Relatório 

de Planejamento Escolar”). Depois Selecione os Curso (box à direita) e a Turma. Clique no 

botão “Buscar” e aguarde.
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 O sistema vai exibir o relatório solicitado. Clique em Exportar para PDF para visualizar 

ou gravar uma versão para Impressão.

 Clicando em “Relatório Professores da Escola” sistema vai exibir o relatório dos pro-

fessores com vínculo na escola. Para indicar o professor, clique no botão “Indicar”.

utilize o filtro para 

exibir professores 

segundo a categoria.

Utilize “Exportar para Pdf” para obter a 

listagem em formato para impressão.

00252580017

00252580017

00252580017
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 Agora escolha as opções nos campos Área de conhecimento, Instituição, Tipo de Cur-

so, Curso e Turma. Depois clique em “Sim” para confirmar a indicação.

 Para visualizar o “Relatório de Professores Indicados” , clique no menu à esquerda e aguarde que o 

sistema retornará a listagem.
Utilize “Exportar para Pdf” para obter a 

listagem em formato para impressão.

00252580017

00252580017
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 Previsão de Ofertas

 É Possível consultar a disponibilidade de ofertas para os próximos períodos 

clicando no ícone “previsão de oferta”.

 Selecione o tipo de formação desejada clicando nos ícones correspondentes. 

No exemplo abaixo clicaremos no ícone Formação Inicial.

 Para localizar ofertas que estarão disponíveis em determinado semestre você 

deve obrigatoriamente escolher uma UF. Clique no botão “Buscar”.
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Clicando no botão outros 

filtros, você visualiza os 

semestres.

clique no(s) semestre(s)

que deseja pesquisar.

Selecione a UF e se desejar, o 

município ou modalidade .

 O sistema retornará uma listagem correspondente à previsão de ofertas para 

o(s) semestre(s) selecionado(s). Você também poderá obter a lista em formato .pdf ou em 

formato de planilha, salvando como um arquivo .xls.

Clique nos icones para obter a pesquisa em formato 

pdf ou xls.

Para indicar um profes-

sor, clique no botão.
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 Ao clicar no botão “Indicação de Professores” abre-se uma janela. Para Indi-

car o Professor, digite o CPF  e clique no botao Consultar CPF. Se o profesor estiver devida-

mente cadastrado na plataforma, seus dados serão exibidos na aba de confirmação. Clique 

no botão “Sim” e aguarde a inclusão. Caso deseje excluir uma inscrição, clique no campo 

remover.

ELIAS DIAS MARTINS

00252530017

VANESSA DA MATA SOARES




