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Itapecerica da Serra, 13 de junho de 2022.  

 
 

MEMORANDO CIRCULAR S.E. Nº 050 / 2022 

“A cidade com a qual sonhamos passa pela escola.” 

 

Aos Diretores das Unidades Escolares  

Assunto: Diagnóstico PDDE Interativo 

   

 

Informamos que o Diagnóstico a ser acessado através do PDDE Interativo ainda não 

está disponível e que o prazo inicialmente fixado – 30 de junho de 2022 – encontra-se 

suspenso, ou seja, teremos um novo prazo a ser estabelecido pelo MEC. 

Para facilitar o acesso, foram atualizados, na semana passada, todos os cadastros 

dos Diretores de Escola e provavelmente chegará uma notificação no e-mail institucional 

da U.E. De qualquer modo, será necessário, nesse momento, apenas:  

 

✓ Entrar na plataforma do PDDE Interativo: http://pddeinterativo.mec.gov.br/ ;  

✓ Acessar o Sistema, informando o CPF do Gestor da Unidade Escolar;  

✓ A senha a ser informada será a senha padrão. Após o acesso, poderá ser alterada 

conforme preferência do usuário. 

 

Salientamos que é de suma importância que os Gestores tenham acesso à 

Plataforma do PDDE Interativo, uma vez que, tanto para realização do preenchimento do 

Diagnóstico, quanto posteriormente para o Monitoramento e elaboração do Plano de 

Aplicação Financeira – PAF da Educação Conectada, serão realizados on-line.  
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  Diante de dificuldades em acessar o PDDE Interativo, o Diretor pode contactar a 

servidora Brunna Muller (Gabinete da Educação) através do telefone: 4668-9484.  

 

  Informamos ainda que algumas Unidades Escolares não possuem o Medidor 

Educação Conectada, o qual deve ser instalado o mais breve possível, realizando-se o 

download através do site: https://medidor.educacaoconectada.mec.gov.br/. Em caso de 

dúvidas sobre a instalação, entrar em contato com o Departamento de Tecnologia 

(servidores Alicino ou Kevin) pelo telefone: 4668-9148. 

  

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Keli Patrícia de A. Lopes 

Departamento de Educação Infantil 

Cleonice Madalena Pereira 

Departamento de Ensino Fundamental 

 

 

 

 

Cícera Alessandra de O. Castanha 

Departamento de Educação Especial 

Márcio Bezerra Carvalho 

Secretário de Educação 
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