O PDDE Interativo é uma ferramenta de apoio à gestão escolar desenvolvida pelo Ministério da
Educação, em parceria com as Secretarias de Educação, e está disponível para todas as escolas
públicas cadastradas no Censo Escolar de 2014.
Para 2015, o PDDE Interativo apresenta novidades nas suas etapas de elaboração, como fruto de
um processo de construção coletiva entre as equipes dos programas que integram o sistema,
possibilitando assim melhorar o planejamento e realizar mais.
Neste ano, o Conselho escolar (ou parte dele) deverá assumir as funções do Grupo de Trabalho – GT,
na construção do Diagnóstico e do Plano Integrado, isso para que a elaboração do plano seja
efetivamente democrática e participativa.
Outra novidade de 2015 é que parte das informações preenchidas no Diagnóstico será disponibilizada
aos estados e municípios no momento da elaboração do Plano de Ações Articuladas (PAR), podendo
ser utilizadas no planejamento das ações da rede para o ciclo 2015-2018.
Antes de iniciar a navegação, vamos a algumas informações importantes:
1) não é necessário realizar uma formação específica para conhecer a metodologia e utilizar o sistema.
Basta ler as orientações disponíveis em cada tela e refletir coletivamente sobre os dados, as questões
propostas e as possíveis soluções.
2) o PDDE Interativo é uma ferramenta DA escola e PARA a escola. Só será útil, portanto, se ajudar a
comunidade escolar a identificar e a enfrentar os seus problemas. Para isso, as respostas do diagnóstico
devem corresponder à realidade e devem ser pensadas coletivamente.
3) as informações aqui colocadas não determinam a priorização das escolas pelos programas do MEC
e não alteram as informações do censo escolar.
4) as escolas priorizadas para receber recursos dos programas integrantes do PDDE Interativo serão
informadas no próprio sistema.
Em caso de dúvidas, buscar orientações junto ao comitê de análise e aprovação do PDDE Interativo na
sua secretaria estadual ou municipal de educação (os nomes e contatos dos integrantes desse comitê
são exibidos na seção "consulta pública" ou no "passo 3" da aba "Primeiros passos"); ligar para 0800
616161 ou enviar um e-mail para pddeinterativo@mec.gov.br.

Fonte: http://pddeinterativo.mec.gov.br/login.php

