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PDE Interativo - Acesso 

• Gerenciamento dos Perfis de Acesso ao Sistema  
A partir deste ano, o gerenciamento dos perfis de acesso ao PDE Interativo 
ficará exclusivamente a cargo da secretaria de educação. O dirigente 
municipal de educação ganhará acesso automático ao PDE Interativo, assim 
que tiver seu cadastro regularizado no PAR, e então poderá gerenciar os 
demais perfis: coordenador; comitê de análise e aprovação; equipe de apoio 
e perfis de consulta.  

Os perfis dos diretores poderão ser gerenciados no menu “Principal” -> 

“Lista de Escolas/Diretores” -> ícone .  
Os demais perfis poderão ser gerenciados no menu “Principal” -> 

“Gerenciar outros Perfis” -> ícone   

 A senha de acesso do dirigente de educação ao PDE Interativo será a 
mesma senha de acesso do PAR.  

Mas atenção! A alteração da senha no PDE Interativo não altera a senha 
do PAR! 

• Nova estrutura dos Perfis de Acesso ao PDE Interativo 
Foram criados e disponibilizados os perfis “Coordenador” e “Equipe de 

Apoio”, para tornar a estrutura de gestão do PDE Interativo mais flexível e 
próxima da realidade das diferentes redes de educação. 
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Dirigente de Educação 

- Ganha acesso automático via PAR. 

- Gerencia todos os demais perfis: coordenador, comitê de análise e 
aprovação, equipe de apoio, diretor e consulta.  

Coordenador do PDE Interativo (Não Obrigatório) 

- Perfil atribuído exclusivamente pelo dirigente de educação. 

- Gerencia os perfis comitê de análise e aprovação; equipe de 
apoio , diretor e consulta. 

- Integra e lidera o comitê de análise e aprovação e garante que 
suas funções estejam sendo cumpridas. 
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Comitê de Análise e Aprovação 

- Perfil atribuído pelo dirigente ou pelo coordenador. 

- Gerencia os perfis equipe de apoio, diretor e consulta.   

- Apoia as escolas ao longo do processo  de gestão (vide 
tópico sobre atribuições do comitê). 
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Equipe de Apoio (Não Obrigatório) 

- Perfil atribuído pelos dirigente, coordenador ou 
comitê. 

- Semelhante ao perfil comitê, mas sem poder 
tramitar planos entre a secretaria e o MEC. 
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 Diretor 

- Único perfil habilitado a elaborar o PDE 
Interativo. 

MENSALMEN

TE 

DIÁRIO DE 

INFORMAÇÕE

S 

TECNOLOGIA 

Tempos detecnologia 

Quem pode utilizar 

o PDE Interativo? 

 

Desde 2012, o PDE 

Interativo está disponível 

para todas as escolas 

públicas do Brasil que 

estejam cadastradas no 

censo escolar e que desejem 

utilizar a ferramenta. 

Soluções 
para uma 
nova 
economia  
 

Sit amet, consec tetuer 

adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod  

tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam . Ut wisi enim 

ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper. Et 

iusto odio dignissim qui blandit 

praeseptatum zzril delenit 

augue duis dolore te feugait 

nulla adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh . 

 

COMPUTAÇÃO 

PESSOALTincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam erat 

volut pat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis exerci 

tation ullamcorper cipit lobortis 

nisl ut aliquip ex 

it amet, consec tetuer  

adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod  

tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam . Ut  

wisi enim ad minim veniam,  

quis nostrud exerci tation  

ullamcorper. Et iusto odio  

dignissim qui blandit  

praeseptatum.  

Explorando oportunidades de software de 
código-fonte aberto. 
Volutpat mos at neque nulla lobortis  

dignissim conventio, torqueo, acsi roto modo. 

Feugait in obruo quae ingenium tristique elit 

vel natu meus. Molior torqueo capio velit  

loquor aptent ut lorem erat feugiat pneum 

commodo vel obruo mara genitus. Suscipit, 

vicis praesent erat feugait epulae, validus 

indoles duis enim consequat genitus at. Sed, 

conventio, aliquip accumsan adipiscing augue 

blandit minim abbas oppeto commoveo. 

 

Enim neo velit adsum odio, multo, in commoveo 

quibus premo tamen erat huic. Occuro uxor dolore, ut 

at praemitto opto si sudo, opes feugiat iriure validus. 

Sino lenis vulputate, valetudo ille abbas cogo saluto 

quod, esse illum, letatio conventio. Letalis nibh iustum 

transverbero bene, erat vulputate enim dolore modo. 

Loquor, vulputate meus indoles iaceo, ne secundum, 

dolus demoveo interdico proprius. In consequat os 

quae nulla magna. Delenit abdo esse quia, te huic. 

Ratis neque ymo, venio illum pala damnum pneum. 

Aptent nulla aliquip camur ut consequat aptent nisl in 

voco. Adipiscing magna jumentum velit iriure volutpat 

mos at neque nulla lobortis dignissim conventio, 

torqueo, acsi roto modo. Feugait in obruo quae 

 

vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor aptent 

ut erat feugiat pneum commodo vel obruo mara  

genitus. Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, 

validus indoles duis enim consequat genitus at lerpo 

ipsum. Enim neo velit adsum odio, multo, in  

commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro uxor 

dolore, ut at praemitto opto si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, valetudo ille abbas cogo 

saluto quod, esse illum, letatio conventio.  

 

Letalis nibh iustum transverbero bene, erat vulputate 

enim dolore modo. Molior torqueo capio velit loquor 

aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo mara 

genitus. Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, 

validus indoles duis enim consequat genitus at lerpo 

ipsum. Enim neo velit adsum odio, multo, in  

commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro  

uxor dolore, ut at praemitto opto si sudo. 

 

Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, validus 

indoles duis enim consequat genitus at lerpo ipsum. 

Enim neo velit adsum odio, multo, in commoveo 

quibus premo tamen erat huic. 
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Soluções de tecnologia para fins não lucrativos  

FIQUE DE 
OLHO 
Tendências 
atuais do setor 
 

Suscipit, vicis praesent erat  

feugait epulae, validus indoles 

duis enim consequat genitus at. 

Sed, conventio, aliquip  

accumsan adipiscing augue 

blandit minim abbas oppeto 

commov.  

 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, 

valetudo ille abbas cogo saluto 

quod, esse illum, letatio lorem 

conventio. Letalis nibh iustum 

transverbero bene, erat vulpu 

tate enim esse si sudo erat.  

 

 

SOFTWARE 
Escolhas do mês 
 

Volutpat mos at  

neque  

nulla lobortis  

dignissim  

conventio, torqueo, acsi roto 

modo. Feugait in obruo quae 

ingenium tristique elit vel natu 

meus. Molior torqueo capio velit 

loquor aptent ut erat feugiat 

pneum commodo. 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat. 

Volutpat mos at neque nulla  

obortis dignissim conventio, 

torqueo, acsi roto modo. Feugait in 

obruo quae ingenium tristique elit 

vel natu meus. Molior torqueo 

capio velit loquor aptent ut erat 

feugiat pneum commodo vel obruo 

mara genitus.  

 

Enim neo velit adsum odio, multo, in 

commoveo quibus premo tamen erat 

huic. Occuro uxor dolore, ut at  

praemitto opto si sudo, opes feugiat 

iriure validus. Sino lenis vulputate, 

valetudo ille abbas cogo saluto quod, 

esse illum, letatio conventio.  

erat.Loquor, vulputate meus indoles 

iaceo, ne secundum, dolus demoveo 

interdico proprius. In consequat asos 

quae nulla magna. Delenit abdo esse 

quia, te huic. Ratis neque ymo, venio 

illum pala damnum pneum. Aptent 

nulla aliquip camur ut consequat 

aptent nisl serpo in voco consequat 

ququadrum lorem ipso.  

 

Adipiscing magna jumentum 

velit   iriure obruo vel vel eros lorem 

ipsum dolor. Loquor, vulputate meus 

indole iaceo, ne secundum, dolus 

demoveo interdico proprius. In 

consequat os quae nulla magna.  

Aptent nulla aliquip camur ut  

consequat aptent nisl in voco  

consequat. Adipsdiscing magna 

jumentum velit iriure obruo. damnum 

pneum. Aptent nulla aliquip camur ut 

consequat lorem aptent nisl magna 

jumentum velitan en iriure. Loquor, 

vulputate meus indoles iaceo, ne 

secundum, dolus demoveo 

interddfico proprius. In consequat os 

quadfse nudflla magna.  Aptent nulla 

aliquip camur utan sdl as consequat 

aptent nisl in vocoloc consequat ispo 

facto delore ergo maska forgeuit 

masca pala ergo sacrum lamap  

allacum dergo ipso aliquip mia sermi  

Dicas de tecnologia de perguntas e respostas do mês  

P: Enim neo velit adsum odio, multo, in  

commoveo quibus premo tamen.  

 

R: Occuro uxor dolore, ut at praemitto  

opto si sudo, opes feugiat iriure validus.  

Sino lenis vulputate, valetudo ille abbas  

cogo saluto quod, esse illum, letatio  

conventio. Letalis nibh iustum  

ransverbero bene, erat vulputate enim  

dolore modo. Loquor, vulputate meus indoles  

iaceo, ne secundum, dolus demoveo interdico 

proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit 

abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 

 pala damnum. Aptent nulla aliquip camur ut  

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 

O secretário de educação 

terá acesso automático ao 

PDE Interativo via PAR.  

No ambiente do PDE 

Interativo, ele poderá 

designar os integrantes do 

Comitê de Análise e 

Aprovação, bem como 

gerenciar seus cadastros.  

Os integrantes do comitê, 

serão responsáveis por 

gerenciar os cadastros dos 

diretores e acompanhar as 

atividades das escolas no 

PDE Interativo, além de 

gerenciar os perfis 

“consulta” e “equipe de 

apoio”. 

 

PDE Escola 

PDE Interativo 

 

http://pdeescola.mec.gov.br/pdeescola/
http://pdeinterativo.mec.gov.br/
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PDE Interativo - Diagnóstico 

• Priorização dos Problemas 

A partir de 2013, os problemas, gerados das análises e respostas de cada 

dimensão do diagnóstico, serão priorizados apenas no Plano Geral, ou 

seja, na Síntese do Diagnóstico aparecerão TODOS os problemas de cada 

Dimensão. 

No caso do PDE Interativo, o Diagnóstico não 

se trata apenas de responder e preencher os 

campos, mas de refletir sobre as informações 

que estão sendo colocadas, pois muito mais 

importante do que as respostas em si, são as 

discussões e proposições que são geradas a 

partir das perguntas. 

 

 

 

 

Diagnóstico  e o 

PDE Interativo 

 

O Diagnóstico é uma das 

etapas mais importantes de 

todo planejamento, pois 

representa o momento em 

que os planejadores se 

defrontam com a realidade 

que pretendem alterar. 

Afinal, um planejamento 

existe para modificar uma 

situação.  

O principal objetivo do 

diagnóstico é ajudar a escola 

a fazer o seu "raio X”, ou 

seja, conhecer a situação 

presente e, a cada momento, 

tentar identificar os 

principais problemas e 

desafios a serem superados. 

E para que ele reflita bem 

essa realidade escolar, 

precisa ser elaborado com a 

participação da comunidade 

escolar. 

 

 

PDE Escola 

PDE Interativo 

PDE Interativo – Plano Geral 

O Plano Geral é a aba em que a escola pensará ações para enfrentar os 

problemas identificados no diagnóstico. O Plano Geral estará disponível 

a partir da segunda quinzena de junho de 2013 e se subdividirá nas 

seguintes abas: 

 - Programas da Secretaria/Projetos da Escola – Esta aba será 

uma réplica da aba do PDE Escola e nela a equipe escolar poderá prever 

a destinação dos recursos dos programas da secretaria de educação de 

seu município/estado, bem como de seus próprios projetos. 

- Programas do MEC – Cada programa do MEC que aderir ao PDE 

Interativo terá uma aba específica no Plano Geral, a exemplo do PDE 

Escola. As abas dos programas específicos aparecerão apenas para as 

escolas priorizadas e serão lançadas na medida em que forem 

publicadas as resoluções dos programas. 

- Para fazer um bom Plano Geral, é fundamental atentar para os 

seguintes princípios do planejamento: 

 O planejamento busca o equilíbrio entre meios e fins 

 O planejamento é baseado em relações de causa e efeito 

 O planejamento considera a situação existente e as experiências 
do passado e as experiências de outras escolas. 

 O planejamento considera o contexto da escola 

 O planejamento deve ser feito de forma participativa 

 

http://pdeescola.mec.gov.br/pdeescola/
http://pdeinterativo.mec.gov.br/

