
PDE INTERATIVO

CADASTRO E GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS

PARTE II

Este manual foi desenvolvido com o objetivo de orientar as pessoas interessadas 
em  utilizar  o  PDE  Interativo,  sejam  dirigentes,  técnicos  das  Secretarias  de 
Educação, diretores ou quem deseja apenas conhecer ou consultar o sistema. 
Ele está dividido em cinco partes. Esta é a Parte II.

 Parte I – Como acessar o PDE Interativo.
 Parte II  –  Como cadastrar ou ativar cadastros de diretores no PDE 

Interativo.
 Parte  III  –  Como alterar  informações  do cadastro,  substituir  ou excluir 

diretores no PDE Interativo.
 Parte IV – Como analisar e visualizar os planos das escolas.
 Parte V – Como gerenciar as senhas de acesso.

ATENÇÃO! 

 Nos  estados  e  municípios  que  possuem  PELO  MENOS  UMA  ESCOLA 
priorizada pelo PDE Escola em 2012 (consulte a lista no site do programa), 
os cadastros dos diretores só poderão ser feitos pelos membros do Comitê 
de Análise e Aprovação do PDE Escola. Assim, caso a sua Secretaria de 
Educação não tenha enviado a Portaria ou Ofício assinado pelo dirigente 
ou  prefeito  designando  os  membros  do  Comitê,  deverá  fazê-lo 
imediatamente,  encaminhando  este  documento  para  o  e-mail 
pdeescola@mec.gov.br e orientando que cada membro designado solicite o 
seu cadastro no SIMEC. Para maiores informações, siga as instruções na 
tela do SIMEC, acesse o site do PDE Escola (http://pdeescola.mec.gov.br) 
ou leia este documento até o final.

 Nos  estados  e  municípios  não  possuem NENHUMA ESCOLA priorizada 
pelo  PDE  Escola  em  2012  (consulte  a  lista  no  site  do  programa),  os 
cadastros  dos  diretores  só  poderão  ser  feitos  pela  Equipe  do  PAR que 
possui um dos seguintes perfis: "Equipe Municipal" ou "Equipe Municipal 
Aprovação". O acesso ao PDE Interativo já foi dado automaticamente para 
as pessoas que compõem essas equipes. Ao acessar o SIMEC, a equipe do 
PAR poderá visualizar a aba "PDE Interativo". Para maiores informações 
sobre como realizar cadastros, sugerimos que o usuário leia as orientações 
nas  telas  do  SIMEC,  acesse  o  site  do  PDE  Escola 
(http://pdeescola.mec.gov.br) ou leia este documento até o final.

Em caso de dúvida, entre em contato com a equipe do MEC pelo e-mail 
pdeescola@mec.gov.br ou pelo telefone 0800 616161 (opção 6, subopção 1).
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Parte II
Como cadastrar ou ativar cadastros de diretores no PDE Interativo

Esta atividade só pode ser realizada pelo dirigente ou um técnico da Secretaria 
que possui  cadastro ativo no PDE Interativo.  O MEC não cadastra nem ativa 
cadastros de diretores de escola. Há duas situações possíveis:

 O diretor solicitou cadastro via SIMEC e precisa ativar o cadastro.

 A Secretaria de Educação fará o cadastro do diretor.

Cada situação será executada de uma forma diferente. Escolha a situação para a 
qual deseja orientações.

Situação 4 – O diretor solicitou cadastro e preciso ativá-lo.

Situação 5 – Preciso cadastrar os diretores das escolas.
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Situação 4 – O diretor solicitou cadastro e preciso ativá-lo.

Inicialmente, é importante relembrar que, só quem pode executar esta tarefa 
são os técnicos da Secretaria de Educação que fazem parte do Comitê do PDE 
Escola (se houver pelo menos uma escola no programa) ou da Equipe do PAR.

Acesse  o  PDE  Interativo  digitando  o  endereço  eletrônico 
http://simec.mec.gov.br e  clicando  na  aba  “PDE  Interativo”.  A  primeira  tela 
exibirá a “Lista de escolas” do seu estado ou município.

Tela 4.1

No canto superior esquerdo da tela, clique em “Principal”, permitindo que o 
sistema  exiba  as  opções  disponíveis.  Quando  isto  acontecer,  escolha  a  opção 
“Lista de Diretores”, conforme indicado na tela abaixo:

Tela 4.2
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Quando a opção “Lista de Diretores” for selecionada, o sistema exibirá uma 
tela contendo o nome de todas as escolas. O campo “Nome do diretor” pode estar 
em  branco  (se  ele  não  tiver  solicitado  cadastro)  ou  já  cadastrado.  Na  última 
coluna aparecerá  a situação do  cadastro,  que pode ser  “Ativo”,  “Pendente”  ou 
“Bloqueado”. Só é necessário ativar o cadastro se a situação for “Pendente” ou 
“Bloqueado”.

No caso dos diretores que solicitaram cadastro, ao lado dos seus nomes o 
status indicado será “Pendente” ou “Bloqueado”. Para ativar o cadastro, clique no 
símbolo de ação “Editar” representado pelo símbolo . Este símbolo encontra-se à 
esquerda da tela, ao lado do nome de cada diretor, seguido do símbolo de ação 
“Excluir”, representando pela figura .

Tela 4.3

No momento em que for clicado o símbolo “Editar”  , aparecerá uma nova 
tela chamada “Cadastro de Diretores”. Neste caso, o sistema já exibirá os dados 
da escola e a Secretaria de Educação deverá preencher apenas as informações do 
campo “Dados do Diretor”. Neste caso, é necessário executar três procedimentos:

1. Conferir ou preencher os dados do diretor, dedicando atenção especial ao 
e-mail, pois será para este endereço eletrônico que será enviada a senha 
de acesso do diretor ao PDE Interativo;

2. Clicar em “Ativo” para possibilitar o acesso ao sistema e;
3. Clicar em “Salvar” para finalizar a ativação do cadastro.
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Tela 4.4

Ao clicar em “Salvar” o sistema informa “Operação realizada com sucesso”. 
Clique em “OK” e veja que o sistema exibirá a tela de cadastro em branco. Para 
continuar  ativando o  cadastro de  outros  diretores,  é  necessário  clicar  na  aba 
“Lista de Diretores”, conforme figura abaixo.

Tela 4.5

Em caso de dúvida,  entre em contato com a equipe do MEC pelo e-mail 
pdeescola@mec.gov.br ou pelo telefone 0800 616161 (opção 6, subopção 1).
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Situação 5 – Preciso cadastrar os diretores das escolas

Inicialmente, é importante relembrar que, só quem pode executar esta tarefa 
são os técnicos da Secretaria de Educação que fazem parte do Comitê do PDE 
Escola (se houver pelo menos uma escola no programa) ou da Equipe do PAR.

Acesse  o  PDE  Interativo  digitando  o  endereço  eletrônico 
http://simec.mec.gov.br e  clicando  na  aba  “PDE  Interativo”.  A  primeira  tela 
exibirá a “Lista de escolas” do seu estado ou município.

Tela 5.1

No canto superior esquerdo da tela, clique em “Principal”, permitindo que o 
sistema  exiba  as  opções  disponíveis.  Quando  isto  acontecer,  escolha  a  opção 
“Lista de Diretores”, conforme apontado na tela abaixo:

Tela 5.2

6



Quando a opção “Lista de Diretores” for selecionada, o sistema exibirá uma 
tela contendo o nome de todas as escolas. O campo “Nome do diretor” deve estar 
em branco e na coluna “Status” a situação do cadastro será “Pendente”.

Para informar o diretor de uma determinada escola, clique no símbolo de 
ação “Editar” . Este símbolo encontra-se à esquerda da tela, ao lado do nome de 
cada escola, seguido do símbolo de ação “Excluir”, representando pela figura .

Tela 5.3

No  momento  em  que  for  clicado  o  símbolo  “Editar”  ,  aparecerá  a  tela 
“Cadastro  de  Diretores”.  Neste  caso,  o  sistema  exibirá  os  dados  da  escola 
escolhida e será necessário preencher apenas as informações do campo “Dados do 
Diretor”. Neste caso, é necessário executar quatro procedimentos:

1. Preencher  os  dados  do  diretor  começando  pelo  CPF.  Ao  inserir  os  11 
dígitos do CPF clique na tecla “Tab” do seu computador. O sistema exibirá 
automaticamente o nome do diretor.

2. Digitar o e-mail particular do diretor dedicando atenção especial a esta 
informação, pois será para este e-mail que será enviada a senha de acesso 
ao PDE Interativo. É necessário confirmar este e-mail.

3. Clicar em “Ativo” para possibilitar o acesso ao sistema.
4. Clicar em “Salvar” para finalizar a ativação do cadastro.
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Tela 5.4

Ao clicar em “Salvar” o sistema informa “Operação realizada com sucesso”. 
Clique em “OK” e veja que o sistema reexibirá a tela de cadastro em branco. Para 
continuar  ativando o  cadastro de  outros  diretores,  é  necessário  clicar  na  aba 
“Lista de diretores”, conforme figura abaixo.

Tela 5.5

Outra forma de cadastrar diretores é clicar em “Principal”, escolher a opção 
“Lista  de  diretores”  e  clicar  na  opção  “Inserir  diretor/  escola”.  Neste  caso,  o 
sistema  também  abrirá  a  tela  “Cadastro  de  Diretores”,  mas  será  necessário 
preencher todos os campos, ou seja, os dados da escola e os dados do diretor.
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Tela 5.6

Ao clicar no link “Inserir  diretor/ escola”, a tela de cadastro aparecerá em 
branco. Para escolher a escola, informe o código INEP da escola e clique na tecla 
“Tab”  do seu computador.  O sistema informará automaticamente os dados da 
escola. Se não souber o código INEP, clique sobre a palavra “Pesquisar”, localizada 
ao lado do espaço relativo ao código INEP. Neste momento, o sistema exibirá uma 
pequena tela com a relação de escolas priorizadas naquele município/ estado, 
para que seja selecionada a escola do diretor cujo cadastro está sendo feito.

Tela 5.7
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Quando  a  escola  relativa  ao  Diretor  for  selecionada,  o  sistema fechará  a 
pequena tela e transportará os dados da escola selecionada para a tela “Cadastro 
de Diretores”. As informações da escola são obtidas a partir do Censo Escolar de 
2010. Em seguida, é necessário executar quatro procedimentos:

1. Preencher  os  dados  do  diretor  começando  pelo  CPF.  Ao  inserir  os  11 
dígitos do CPF clique na tecla “Tab” do seu computador. O sistema exibirá 
automaticamente o nome do diretor.

2. Digitar o e-mail particular do diretor dedicando atenção especial a esta 
informação, pois será para este e-mail que será enviada a senha de acesso 
ao PDE Interativo. É necessário confirmar este e-mail.

3. Clicar em “Ativo” para possibilitar o acesso ao sistema.
4. Clicar em “Salvar” para finalizar a ativação do cadastro.

Pronto! O cadastro do diretor está ativado e a escola foi atribuída a ele. A 
partir daí,  o diretor receberá no e-mail cadastrado uma mensagem automática 
enviada pelo SIMEC, informando a senha de acesso. Se a senha enviada não for 
encontrada, recomenda-se procurá-la no lixo eletrônico, na caixa de Spam do e-
mail cadastrado ou repositório similar do provedor de e-mail. Se mesmo assim a 
senha não for encontrada, é necessário que os técnicos da Secretaria atribuam 
uma senha-padrão, cujas orientações estão na Parte V deste Manual.

Em caso de dúvida,  entre  em contato com a equipe  do MEC pelo e-mail 
pdeescola@mec.gov.br ou pelo telefone 0800 616161 (opção 6, subopção 1).
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