
Resumo da videoconferência do PDE Interativo/PDE Escola (22/10/2013) 

 

A videoconferência realizada no dia 22/10/2013 teve por objetivo esclarecer questões 

relacionadas ao programa PDE Escola e à plataforma PDE Interativo.  

A videoconferência foi dividida em quatro partes: 

I) Nivelamento PDE Interativo x PDE Escola 

Há certa confusão a respeito da diferença entre o programa Plano de Desenvolvimento 

da Escola (PDE Escola) e o sistema PDE Interativo. O PDE Escola é um programa do MEC que 

atende às escolas com baixo rendimento no IDEB, fomentando o planejamento estratégico e 

participativo com o propósito de auxiliá-las em sua gestão. O programa também repassa 

recursos para a concretização das ações planejadas.  

O PDE Interativo foi inicialmente desenvolvido como ferramenta do PDE Escola. De 

início, apenas as escolas priorizadas utilizavam o sistema.  Com a disponibilização da 

ferramenta para todas as escolas do Brasil e a entrada de outros programas no sistema, o PDE 

Interativo acabou se sobrepondo ao PDE Escola. Passou então de ferramenta exclusiva do PDE 

Escola a sistema de apoio à gestão escolar utilizado por outros programas do MEC e por 

diversas escolas, independentemente de priorização. (texto retirado do manual do sistema 

PDE Interativo, disponível em 

http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/manuais/ManualPDEInterativo2013.pdf). 

II) PDE Escola 

Resolução do programa. Informamos que o biênio de repasse do programa PDE Escola foi 

alterado para 2014/2015 e que não haverá, portanto, repasse de recursos do programa este 

ano.  Os motivos que nos levaram a tomar essa decisão foram os seguintes: 

(a) o curto espaço de tempo para que as escolas e secretarias cumprissem todas as 

etapas para a conclusão do repasse de recursos, uma vez que a resolução teria sido 

publicada apenas no segundo semestre. 

(b) o objetivo de que o planejamento da escola ocorra em consonância com o ano 

letivo e de forma integrada a partir de 2014; 

(c) as mudanças nas regras do PDDE que preveem que, havendo saldo do ano anterior, 

parte deste valor será debitado do valor a ser repassado no ano vigente, o que na 

prática faria com que as escolas que não conseguissem gastar todos os recursos 

recebidos até o fim do ano, perdessem parte dos recursos a serem repassados em 

2014; 

(d) os nossos esforços até o fim do ano estarão então voltados para garantir, em 

parceria com outras áreas do MEC e com os comitês estaduais e municipais, que 

comecemos o ano de 2014 tendo implementado as mudanças desejadas no PDE 

Interativo. Essas mudanças estão relacionadas principalmente à integração de outros 

http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/manuais/ManualPDEInterativo2013.pdf


programas à plataforma com o objetivo de consolidá-la como o portal de acesso das 

escolas aos programas do MEC (uma espécie de PAR das escolas). 

III) PDE Interativo 

Perspectivas 2014. Para 2014, esperamos consolidar o PDE Interativo como o PAR das escolas, 

por meio da integração de outros programas à plataforma. A integração desses programas 

facilitará o acesso dos diretores escolares aos programas federais e aperfeiçoará a prestação 

de assistência técnica por parte do MEC e das secretarias de educação. Nosso objetivo é 

disponibilizar a ferramenta até fevereiro de 2014, de modo a sincronizar o planejamento com 

o início do ano letivo. 

Comitê Gestor Nacional e Comitês Locais. A integração dos programas à plataforma 

pressupõe o trabalho integrado das equipes desses programas. Em breve publicaremos a 

portaria de criação do Comitê Gestor Nacional do PDE Interativo. A estrutura do comitê 

nacional poderá servir de modelo para o arranjo dos comitês locais do PDE Interativo. Os 

comitês locais deverão ser compostos por representantes de todos os programas que utilizam 

a plataforma. Ou seja, o comitê que antes era exclusivo do programa PDE Escola, passará a 

reunir integrantes das equipes de outros programas.  

IV) Perguntas Enviadas 

Em relação ao comitê do PDE Interativo, vão abrir mais vagas para a inserção de pessoas de 

outros setores que acompanham e trabalham com outros programas federais? 

A princípio não haverá mais vagas para o comitê. O comitê deverá reunir representantes dos 

programas incluídos no PDE Interativo, mas não é necessário que as equipes técnicas desses 

programas tenham o perfil comitê, uma vez que a essas pessoas poderá ser atribuído o perfil 

“equipe de apoio”. Esse perfil poderá realizar os mesmos procedimentos do perfil comitê no 

sistema, inclusive analisar os planos de ação das escolas da rede. A única diferença entre os 

perfis é que o perfil equipe de apoio não poderá enviar os planos de ação para o MEC. 

As alterações que estão sendo pensadas para 2014 possibilitarão aos coordenadores dos 

Comitês Estratégicos o acesso a planos de anos anteriores? 

Sim. Todos os planos de ação anteriores são disponibilizados na ferramenta de consulta 

pública “Consulta de planos”, na página de login do PDE Interativo 

http://pdeinterativo.mec.gov.br  

As escolas não conseguem inserir novos docentes.  Algumas estão acrescentando o nome 

das novas professoras na Aba gestão/direção/equipe pedagógica/perfil/ professor. O 

procedimento está correto? 

Não, o procedimento não está correto. Este ano não há como inserir novos docentes, mas a 

partir do ano que incluiremos essa possibilidade no sistema. 

Nas escolas que possuem de  6º  ao 9º ano noturno, na aba DIAGNÓSTICO/DISTORÇÃO 

APROVEITAMENTO /DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE, as turmas que aparecem neste turno por 

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


terem os alunos fora da faixa etária, o resultado ficará: 100% em distorção? Isso não 

implicará como problema para a escola resolver?( exemplo da escola Dr. Pompeu Sarmento). 

Como o sistema serve a todas as escolas do Brasil, eventualmente vão aparecer situações que 

não se aplicam a determinada realidade. Nesse caso específico, o melhor procedimento é 

simplesmente não priorizar este problema na “Priorização de Problemas”. Assim, ele não 

aparecerá no plano de ação e a escola não precisará prever nenhuma ação para resolvê-lo. 

Estamos sentindo dificuldade em identificar as escolas que estão enviando seus planos para 

a secretaria analisar, porque não visualizamos a tramitação do plano na tela inicial onde 

consta a lista das escolas (situação do plano e data de tramitação). 

Basta utilizar o filtro “programas” em “Lista de escolas/diretores” (a tela que aparece para os 

comitês quando o login é feito. Assim que o programa for selecionado, as colunas da lista de 

escolas são rearranjadas para exibir o status dos planos relativos ao programa selecionado. 

Quem irá acompanhar as escolas privadas? 

As escolas privadas estão incluídas no sistema por conta do programa “Atleta na Escola”. 

Maiores informações poderão ser obtidas através do email atletanaescola@mec.gov.br  

Ao validar as escolas, aparece a aba monitoramento.  Qual orientação devemos dar às 

escolas? 

A aba monitoramento foi criada para auxiliar as escolas a executarem seus planos. Essa aba 

não consiste em uma prestação de contas. Maiores informações sobre o papel e a importância 

do monitoramento estão colocados no manual do sistema, disponível na página de login 

http://pdeinterativo.mec.gov.br   
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