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Módulo: Gestão Escolar

ACESSAR O PDDE INTERATIVO

ACESSAR O MÓDULO “GESTÃO ESCOLAR”

ETAPA



 Unidade Escolar - Comece analisando os dados da Unidade Escolar
extraídos do último Censo, e preencha os campos editáveis e obrigatórios. As
atualizações inseridas não irão alterar os dados oficiais do Inep. Ao final,
clique em "salvar unidade escolar''.
 Diretor - Preencha os dados requeridos e, se necessário, altere as
informações de e-mail, telefone e celular, que serão atualizadas
automaticamente no cadastro do(a) Diretor(a) no sistema. Ao final, clique
em “salvar dados do diretor”.
 Conselho Escolar - Deve preencher os dados do Conselho Escolar e
relacionar seus membros, sendo o Diretor da escola o primeiro membro a ser
cadastrado. Essas informações serão fundamentais para identificar as
demandas da escola por formação de conselheiros e para auxiliar o
Ministério da Educação a definir políticas e ofertar cursos. Ao final, clique em
“salvar informações gerais”.
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Grupo de Trabalho - A escola
deverá compor a Equipe do
PDDE Interativo, a fim de apoiar
o planejamento. É da
responsabilidade da escola
compor, oportunamente, o
Grupo de Trabalho e designar
seu Coordenador. Nessa etapa,
a escola deverá elaborar a “ata
de criação do grupo de
trabalho” e inserir este
documento no sistema.

Coordenador do Grupo de
Trabalho - A escola define o(a)
Coordenador(a), cuja principal
participação será a de conduzir
e animar o processo de
planejamento, atuando como
líder junto à equipe. O(a)
Coordenador(a) deve ser
indicado(a) dentre os membros
do GT relacionados a partir da
composição na etapa anterior.
Ao final, clique em “salvar
dados do coordenador”.

Comitê Gestor do PDDE
Interativo - Apenas
para visualização da
escola. Esse comitê é
estabelecido pela
Secretaria de Educação.



O principal objetivo do Diagnóstico é ajudar a escola a conhecer a situação
presente e, a cada momento, tentar identificar os principais problemas e
desafios a serem superados. E para que ele reflita bem essa realidade, é
fundamental que seja elaborado com a participação da comunidade escolar. O
Diagnóstico é feito a partir de recortes conceituais da realidade da escola, que
direcionam o olhar para aspectos relevantes do funcionamento da instituição.
Ele está dividido em 3 eixos, e, em cada eixo, duas dimensões, que se
subdividem em temas.

Eixo 1 “Resultados” - Nesse
Eixo, a escola vai visualizar 2
dimensões e seus subitens.
Ao final de cada subitem,
clique em “salvar e
continuar”.

Eixo 2 “Intervenção Direta” -
Nesse Eixo, a escola vai
visualizar 2 dimensões e seus
subitens. Ao final de cada
subitem, clique em “salvar e
continuar”.
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Eixo 3 “Intervenção Parcial ou
Indireta” - Nesse Eixo, a escola vai
visualizar 2 dimensões e seus
subitens. Ao final de cada
subitem, clique em “salvar e
continuar”.

Eixo 3 na Dimensão 6
“Infraestrutura” - No
subitem 6.4, “Guia EDUTEC”,
a escola vai responder ao
questionário disponibilizado.

A Síntese do Diagnóstico exibe os
problemas encontrados pelo sistema.
Tendo finalizado o Diagnóstico, todos os
problemas identificados servirão de base
para o Planejamento Estratégico e
elaboração do Plano de ações da escola. As
informações podem ser revisadas e
alteradas voltando na respectiva
Dimensão, enquanto o Diagnóstico não for
finalizado. Neste caso, para qualquer
alteração ou correção, deverá clicar no
botão "Abrir Diagnóstico para Edição". Para
concluir, clique no botão "Finalizar
Diagnóstico", no final da tela.
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