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• O QUE É:  

 Grupo de técnicos da Secretaria de Educação designados 

formalmente pelo dirigente municipal/ estadual (decreto ou portaria) 

para coordenar  as ações dos programas integrantes do PDDE 

Interativo. 

• COMPOSIÇÃO: 

 1 (um) Coordenador do Comitê 

 De 2 (dois) a 10 (dez) membros permanentes da Secretaria 

 Pelo menos 1 (um) representante de cada programa                        

integrante, os demais podem ser incluídos                                      

como equipe de apoio 
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• CRITÉRIOS DE COMPOSIÇÃO:  

 Conhecer as escolas da própria rede 

 Ter familiaridade com os sistemas informatizados do MEC 

 Conhecer bem a metodologia e as orientações do PDDE Interativo 
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• ATRIBUIÇÕES: 

 Sensibilizar e motivar a liderança da escola para a elaboração e 

implantação do PDDE Interativo 

 Auxiliar as escolas a elaborarem seus planos de acordo com os 

princípios que estruturam o planejamento 

 Comunicar-se de forma sistemática com as escolas que estão 

elaborando o PDDE Interativo 

 Reunir-se periodicamente com os grupos de trabalho das escolas para 

monitorar as ações do plano 

 Orientar as escolas priorizadas sobre a execução financeira e a 

prestação de contas de ações financiadas com recursos do MEC 
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• ATRIBUIÇÕES: 

 Avaliar o plano de ação cada escola, observando a compatibilidade 

do Plano Geral com as ações previstas no PAR do estado ou 

município 

 Emitir parecer técnico sobre o plano de cada escola, acompanhando 

o processo de validação dos planos pelo MEC, no caso de escolas 

priorizadas para receber recursos 

 Acompanhar execução (planejado x executado) dos planos e os 

resultados alcançados, Verificar se estão sendo executados de acordo 

 Manter articulação e contatos com o MEC, visando esclarecer as 

principais dúvidas das escolas 
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Mais Educação 

Atleta na Escola 

Água na Escola Programa Ensino Médio Inovador 

Escola do Campo 

PDE Escola Escola Sustentável 

Formação Continuada 



PDDE Interativo – Acessos 

  

  

 
Senha original (inicial) 

aquela enviada por e-mail 
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Coordenação Geral de Gestão Escolar 

 

(61) 20228386 
 

pddeinterativo@mec.gov.br 

 

pdeescola@mec.gov.br  
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