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Clique em Consultas 

 

 

Clique em Relação de Unidades Executoras (REX) 
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Clique em Consulta Entidade 

 

 

Selecione o ano da pesquisa 

Entidade para Unidade Executora Própria – UEX 

Digite o CNPJ da Escola 

Selecione o Programa que quer consultar  

Clique em BUSCAR 
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QUAL O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS E O QUE FAZER COM 
POSSIVEIS SALDOS EXISTENTES? 
 

A execução dos recursos, transferidos nos moldes e sob a égide da Resolução 

vigente, deverá ocorrer até 31 de dezembro do ano que tenha sido efetivado o 

respectivo crédito nas contas correntes específicas das UEx’s. 

 

 

 

 

 
. 

 
 
 
 

Na hipótese do saldo de que trata o parágrafo anterior ultrapassar a 30% (trinta por 

cento) do total de recursos disponíveis no exercício, a parcela excedente será 

deduzida do repasse do exercício subsequente. Considera-se total de recursos 

disponíveis no exercício, o somatório do valor repassado no ano, de eventuais 

saldos reprogramados de exercícios anteriores e de rendimentos de aplicações no 

mercado financeiro. 

 
EM QUE SITUAÇÕES OS RECURSOS DEVEM SER DEVOLVIDOS AO FNDE? 

Os recursos financeiros deverão ser devolvidos ao FNDE nos seguintes casos: 

 Repasse as escolas desativadas, extintas ou paralisadas; 

 Utilização dos recursos em desacordo com a finalidade do PDDE. 

 
COMO FAZER A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS? 

As devoluções de recursos, independentemente do fato gerador que lhes deu 

origem, deverão ser efetuadas em agência do Banco do Brasil S/A. mediante 

utilização da Guia de Recolhimento da União (GRU), que pode ser emitida no sítio 

www.fnde.gov.br, na qual deverá ser indicado, além da razão social, o número de 

inscrição no CNPJ da UEx. 

 

 

 
 

O prazo aqui estabelecido é o definido na Resolução 

que normatiza a execução dos recursos, entretanto, 

por causa do alto número de escolas da rede 

municipal de ensino que recebem recursos e devem 

prestar contas, a SEMED define uma data antes 

desse prazo para que as Prestações de contas sejam 

analisadas, aprovadas e informadas ao FNDE. 
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PDDE INTERATIVO 
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O QUE É? 

O PDDE Interativo é uma ferramenta de apoio à gestão escolar disponível no 

endereço eletrônico http://pddeinterativo.mec.gov.br para todas as escolas públicas 

do país. Ele foi desenvolvido pelo Ministério da Educação, em parceria com as 

secretarias estaduais e municipais a partir da metodologia do programa PDE Escola. 

Seu objetivo principal é auxiliar a comunidade escolar a produzir um diagnóstico de 

sua realidade e a definir ações para aprimorar sua gestão e seu processo de ensino 

e aprendizagem. O sistema tem a característica auto instrutiva e interativa. Ou seja, 

além das escolas e secretarias não precisarem realizar formações presenciais para 

conhecer a metodologia e utilizar o sistema, este interage permanentemente com o 

usuário, estimulando a reflexão sobre os temas abordados.  

 
O PDDE Interativo viabiliza a convergência de programas disponibilizados pelo 

Ministério da Educação-MEC e FNDE que trabalham junto ao Programa Dinheiro 

Direto na Escola (PDDE) em uma plataforma única. São eles: PDE Escola, Atleta na 

Escola, Mais Educação, Escolas do Campo, Escolas Sustentáveis e Água na Escola. 

 
QUAIS OS PRINCIPAIS OBJETIVOS DESSA CONVERGÊNCIA DE 

PROGRAMAS? 

 
 Facilitar a adesão de diretores escolares aos programas do MEC, centralizando 

informações relativas às diferentes ações (como prazos, listas de escolas 

priorizadas e informações);  

 Fomentar a participação da comunidade escolar nas decisões sobre a destinação 

dos recursos PDDE, condicionando o recebimento desses recursos à elaboração 

da metodologia de planejamento participativo do PDDE Interativo. 

 Articular as equipes desses programas nas esferas federal, estadual e municipal, 

a fim de otimizar a prestação de assistência técnica às 

escolas, bem como possibilitar a troca de experiências e a 

integração entre esses programas.  

 
COMO ACESSAR O SISTEMA?  
 
O secretário de educação do município ou estado tem acesso automático ao PDDE 

Interativo via PAR. No ambiente PDDE Interativo, ele poderá designar os integrantes 

http://pddeinterativo.mec.gov.br/
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do Comitê de Análise e Aprovação dos Planos bem como gerenciar seus cadastros. 

Os integrantes do comitê, por sua vez, serão responsáveis por gerenciar os 

cadastros dos diretores e acompanhar as atividades das escolas no PDDE 

Interativo, além de gerenciar os perfis ―consulta‖ e ―equipe de apoio‖.  

 
ESTRUTURA DO PDDE INTERATIVO 

O PDDE Interativo está dividido em 4 (quatro) grandes partes: 
 
1) IDENTIFICAÇÃO  

Nesta primeira parte são informados os dados gerais de identificação do (a) diretor 

(a) e da escola. Há também uma aba para a inserção de fotos da vida escolar, o que 

permite às demais instituições que utilizam o PDDE Interativo conhecer um pouco 

mais da realidade da escola. É importante que essas fotos não digam respeito 

apenas à infraestrutura escolar, mas também às atividades do dia-a-dia.  

 
2) PRIMEIROS PASSOS 

Nesta etapa denominada Primeiros Passos a comunidade escolar organiza o 

ambiente institucional para o planejamento. Essa preparação consiste na tomada de 

algumas medidas que precedem o planejamento em si e que são cruciais para 

legitimar o processo, garantir a fiel execução das ações planejadas e para o sucesso 

da gestão da escola. No PDDE Interativo, estão postos 

os seguintes passos da preparação do ambiente 

institucional:  

 
a) estudar a metodologia; 

b) convidar o Conselho Escolar para elaborar o plano ou 

constituir um Grupo de Trabalho com a comunidade 

escolar; 

c) indicar o (a) Coordenador (a) do plano; 

d) conhecer os membros do Comitê de Análise e Aprovação da Secretaria de 

Educação; 

e) divulgar junto à comunidade escolar o início do processo de elaboração do 

planejamento da escola. 

Uma boa preparação do ambiente institucional aumenta as chances de que o plano 

seja de fato um instrumento de mudança da realidade, na medida em que confere 
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um caráter institucionalizado e democrático à elaboração do plano, gerando assim 

legitimidade e transparência para as ações e mobilizando a comunidade escolar em 

torno dos objetivos.  

 
3) DIAGNÓSTICO  

 
O Diagnóstico é uma das etapas mais importantes de 

todo o 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 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 ela reflita bem essa realidade 

escolar, precisa ser elaborado com a participação da comunidade escolar, com a 

participação do Conselho Escolar. No caso do PDDE Interativo não se trata apenas 

de responder ou preencher os campos, mas um momento de reflexão sobre as 

informações que estão sendo colocadas, pois, quanto mais informações relevantes 

puderem ser reunidas no diagnóstico, maiores as chances do plano ser bem 

elaborado. 

 
O diagnóstico é feito a partir de recortes conceituais da realidade da escola, que 

direcionam o olhar para aspectos relevantes do funcionamento da instituição. Os 

recortes são baseados nos estudos sobre os fatores que são determinantes para o 

sucesso da educação oferecida. Um olhar detalhado sobre o conjunto desses 

aspectos dará uma excelente perspectiva do funcionamento da escola e apontará o 

que deve ser aperfeiçoado pela gestão. Nesta fase, o Grupo de Trabalho deve 

avaliar cuidadosamente cada questão e debatê-las até chegar a um entendimento 

comum e aceitável. Para tanto, quanto mais informações relevantes puderem ser 

reunidas no diagnóstico, maiores as chances do plano ser bem sucedido. 

 
 
 

OBSERVE O QUADRO ABAIXO PARA ENTENDER A ESTRUTURA DO  

 
O diagnóstico é um instrumento que deve ser considerado pela escola no 

momento do Planejamento de suas Atividades e Programas. 
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DIAGNÓSTICO:  

Eixo Dimensões Temas 

 

 

 

Resultados 

 

Dimensão 1 

Indicadores e Taxas 

IDEB 

Taxas de Rendimento 

Prova Brasil 

 

Dimensão 2 

Distorção e Aproveitamento 

Matrícula 

Distorção Idade Série 

Aproveitamento Escolar 

Áreas de Conhecimento 

 

 

Intervenção 

 Direta 

Dimensão 3 

Ensino e Aprendizagem 

Planejamento Pedagógico 

Tempo de Aprendizagem 

 

Dimensão 4 

Gestão 

Direção 

Processos 

Finanças 

 

 

 

Intervenção 

 Indireta 

 

 

Dimensão 5 

Comunidade Escolar 

Educandos 

Docentes 

Demais Profissionais 

Pais e Comunidades 

Conselho Escolar 

Dimensão 5 

Infraestrutura 

Instalações 

Equipamentos 

 
Naturalmente, os problemas não são estanques em cada eixo, mas esta divisão 

ajuda entender onde se localizam os problemas.  

 
No caso do Eixo 1, as informações são mais objetivas e refletem como está o 

desempenho da escola em relação a alguns indicadores relevantes para a 

Educação. Também ajudam a equipe escolar a localizar alguns problemas em 

relação às turmas e disciplinas críticas, focalizando suas ações.  

O Eixo 2, não por acaso, está no centro do diagnóstico. Ele reúne os elementos 

sobre os quais, a equipe gestora tem maiores condições de intervir, pois são 

questões que dependem diretamente da sua atuação. É o momento que exige maior 

capacidade de autocritica da equipe escolar, discutindo seus problemas sem receios 

e sem acusações, afinal, o que a escola faz não é produto apenas de uma ou duas 
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pessoas, mas de todo o grupo. Aliás, o objetivo do plano não é atribuir culpas, e sim 

buscar soluções.  

 
O Eixo 3, por sua vez, apresenta fatores que podem  

ser enfrentados pela equipe gestora, mas exigem 

maior capacidade de mobilização e motivação. É 

muito comum que as escolas creditem seus maus 

resultados aos temas deste eixo, alegando, por 

exemplo, baixo nível de envolvimento dos estudantes, 

dos docentes ou dos pais ou acreditando que a simples melhoria na infraestrutura 

resolveria todos os problemas, o que raramente acontece. Resolver os desafios do 

Eixo 3 exige mais do que esperar que os outros façam. Exige criatividade, 

liderança, negociação e perseverança. 

 

 

 

 
 
4) PLANO GERAL:  

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

identificados no diagnóstico. O Plano Geral subdivide-se nas seguintes abas: 

- Plano Estratégico – Esta aba terá uma conexão direta com o diagnóstico. Os 

problemas identificados e priorizados no diagnóstico serão trazidos para esta aba e 

a escola poderá prever objetivos, estratégias e metas para cada um dele. É nesta 

aba que a equipe escolar poderá prever objetivos, estratégias e metas para cada um 

dele. 

- Outros Programas do MEC – Cada programa do MEC que aderir ao PDDE 

Interativo terá uma aba específica no Plano Geral.  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:  

Depois de elaborado o diagnóstico, o sistema apresentará uma síntese, 
que trará todos os problemas identificados nas seis dimensões do 
diagnóstico. Essa síntese, por sua vez, será reexibida no plano geral, para 
que o grupo de trabalho possa priorizar os problemas que irá enfrentar. 
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I- O planejamento busca o equilíbrio entre meios e fins. O planejamento não é 

mera declaração de intenções. Ele é feito para que as ações pensadas sejam 

realmente implementadas e os objetivos almejados realmente se concretizem. Por 

isso, o plano não pode ser feito sem considerar as reais possibilidades da escola, 

determinadas pelo equilíbrio entre os recursos (financeiros, materiais, pessoais, etc.) 

de que a escola dispõe e os objetivos que ela se 

propõe a alcançar.  

 
II- O planejamento é baseado em relações de 

causa e efeito. A relação causa e efeito está presente 

na conexão entre os desejos de mudança ou objetivos e seus desdobramentos 

operativos. Em outras palavras, há relações de causa efeito implícitas na passagem 

de um objetivo para uma ação.  

 
III- O planejamento considera a situação existente e as experiências do 

passado e as experiências de outras escolas. O planejamento deve partir de um 

conhecimento sólido das condições presentes da escola. Portanto, ele deve se 

basear em informações que retratem, da forma mais fidedigna possível, aspectos 

fundamentais da vida escolar, como a situação educacional dos estudantes, a 

situação da infraestrutura da escola, a situação da participação da comunidade 

escolar, entre outros. O conhecimento desses aspectos depende de um diagnóstico 

realista e bem feito! 

 
 IV- O planejamento considera o contexto da escola. Considerar o contexto da 

escola consiste basicamente em reconhecer que a escola não é um ente isolado, 

mas está inserida em um contexto que têm influência relevante sobre os resultados 

de seus esforços 

 
V- O planejamento deve ser feito de forma participativa. Além de a participação 

ser importante para a própria formação dos estudantes e para a integração da 

comunidade escolar, ela enriquece os debates com perspectivas distintas e dá 

legitimidade e transparência aos esforços da escola. Escolas que se planejam têm 

melhores condições de alcançar seus objetivos. Escolas que fazem planejamento 

participativo ampliam ainda mais a possibilidade de sucesso e a sustentabilidade de 

seus esforços.  
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QUEM GERENCIA OS PERFIS DE ACESSO AO PDDE? 

 
O gerenciamento dos perfis de acesso ao PDDE Interativo ficará exclusivamente a 

cargo da secretaria de educação. O dirigente municipal de educação ganhará 

acesso automático ao PDDE Interativo e então poderá gerenciar os demais perfis: 

coordenador e comitê de análise e aprovação. 

 
COMO FICA A ESTRUTURA DOS PERFIS DE ACESSO AO PDDE INTERATIVO 

 

DIRETOR 

Único perfil responsável pela elaboração do PDDE Interativo. 

COMITÊ DE  ANÁLISE E APROVAÇÃO 

ASSESSORES DOS PROGRAMAS FEDERAIS DAS DDZ's 

 

Gerencia  os cadastros dos diretores  e acompanha as atividades  da escola.  

CHEFE DA DIVISÃO DE APOIO A GESTÃO A ESCOLAR 

          COORDENADOR DO PDDE INTERATIVO 

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

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

SECRETARIO MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO 

               DIRIGENTE DA EDUCAÇÃO 

Gerencia os demais perfis: coordenador, comitê de análise e aprovação, equipe 
de apoio, diretor e de consulta. 
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PDE ESCOLA 
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O QUE É? 

O PDE Escola é um programa de apoio à gestão escolar baseado no planejamento 

participativo e destinado a auxiliar as escolas públicas a melhorar a sua gestão. Para 

as escolas priorizadas pelo programa, o MEC repassa recursos financeiros visando 

apoiar a execução de todo ou de parte do seu planejamento. 

 
A ferramenta utilizada pelas escolas para realizar o seu planejamento é o PDDE 

Interativo (pdeinterativo.mec.gov.br).   O PDE é uma ferramenta de gestão 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. 

 
COMO PARTICIPAR? 
 
Os critérios para participar do programa PDE ESCOLA são definidos pela equipe da 

Secretaria de Educação Básica / MEC, levando-se em conta o último IDEB e a não 

participação do programa em anos anteriores. 

 
As escolas prioritárias devem elaborar o seu Plano de Desenvolvimento no site 

―PDDE Interativo‖, enviá-lo para o Comitê de Análise e Aprovação da Secretaria de 

Educação que, depois de analisá-lo, deve encaminhá-lo para o MEC. Os planos das 

escolas não prioritárias são validados pelo Comitê. Todas as etapas acontecem por 

meio eletrônico, utilizando o sistema próprio do PDDE Interativo. 

 
ACOMPANHE O PROCESSO DE ADESÃO E ENVIO 

Acesse o site do PDDE Interativo  

http://pdeinterativo.mec.gov.br 

 

http://pdeinterativo.mec.gov.br/
http://pdeinterativo.mec.gov.br/
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Faça o login inserindo o seu CPF e a senha enviada pelo sistema. 

 

 

Tela Inicial(Principal), onde se podem visualizar as abas a serem preenchidas 

(Identificação, Primeiros passos, Diagnóstico e Plano Geral). Nesta tela também se 

tem um panorama do preenchimento do Diagnóstico. 


