


Conhecendo o Sistema



Para entrar no sistema NOVO MAIS EDUCAÇÃO,  o Diretor ou 
Articulador deve seguir os passos:
• Acesse o site http://pddeinterativo.mec.gov.br/, utilizando o login e a 

senha que a escola já possui para acesso ao PDDE.
• Dentro do site do PDDE, clique na aba NOVO MAIS EDUCAÇÃO.
• Clique em PRINCIPAL para acessar o sistema.

Diretor ou Articulador

OBS.: caso seu navegador esteja bloqueando pop-ups e impedindo o 
redirecionamento para o sistema do Novo Mais Educação, é possível 
desativá-los seguindo alguns passos, de acordo com o navegador.



Diretor ou Articulador

Abra as opções do navegador

Quando o navegador for
MOZILA FIREFOX



Diretor ou Articulador

Na guia conteúdo 
desmarque a opção 
bloquear pop-up.

Quando o navegador for
MOZILA FIREFOX



Diretor ou Articulador

Quando o navegador for
GOOGLE CHROME

Vá até as configurações do
navegador.



Diretor ou Articulador

Quando o navegador for
GOOGLE CHROME

Na parte inferior clicar em
mostrar configurações
avançadas



Diretor ou Articulador

Quando o navegador for
GOOGLE CHROME

Na opção privacidade clicar em
Configurações de conteúdo.



Diretor ou Articulador

Quando o navegador for
GOOGLE CHROME

Selecione a opção Permitir que todos os sites
exibam pop-ups.



O Sistema e suas funcionalidades 



Diretor ou Articulador

1 - Ao acessar o sistema NOVO
MAIS EDUCAÇÃO, através do
site PDDE, será apresentada a
tela ao lado.

Inicialmente, será apresentado 
o menu, contendo as opções 
HOME, CONHEÇA O 
PROGRAMA, CONTATO, MINHA 
PÁGINA  e o ícone      , utilizado 
para acesso às opções Editar
Perfil, Alterar Perfil e Gestão
de Usuários.



Diretor ou Articulador

2 - As seguintes 
funcionalidades estarão 
disponíveis:
Mediadores
Facilitadores
Estudantes
Turmas
Enturmação
Avaliação

Essas funcionalidades 
permitem lançar 
informações a respeito dos 
sujeitos e realizar ações 
pertinentes ao Programa.



Cadastro de 
Mediadores/Facilitadores



Mediadores: Este espaço deve ser utilizado para
cadastrar/pesquisar os MEDIADORES. Após 5 minutos do
cadastro realizado, o MEDIADOR cadastrado receberá um e-
mail com login e senha para acesso aos sistema (CPF/CPF).
Importante: o acesso dos FACILITADORES não será feito via
PDDE interativo, mas direto no Portal do Novo Mais Educação,
no endereço http://novomaiseducacao.caeddigital.net

Facilitadores - Este espaço deve ser utilizado para cadastrar
os Facilitadores. Após 5 minutos do cadastro realizado, o
Facilitador cadastrado receberá um e-mail com login e
senha para acesso aos sistema (CPF/CPF).
Importante: o acesso dos Facilitadores não será feito via
PDDE interativo, mas direto no Portal do Novo Mais
Educação, no endereço
http://novomaiseducacao.caeddigital.net

Cadastro de Mediadores/Facilitadores

OBS.: Caso o
FACILITADOR/MEDIADOR não
receba o e-mail com login e
senha, entrar em contato
Suporte Técnico CAEd Digital |
0800 7273 142 – Opção 2



1. Após acessar a funcionalidade MEDIADOR ou FACILITADOR,
será apresentada a tela para pesquisa por CPF. Nessa tela, é
possível realizar as ações PESQUISAR ou INCLUIR (+Novo).

Cadastro de Mediadores/Facilitadores



2. No resultado da pesquisa, serão apresentadas três colunas 
denominadas NOME, EDITAR e EXCLUIR.
Para Editar ou Excluir um Mediador, basta clicar sobre o ícone 
referente à função desejada.
O mesmo procedimento deve ser usado para Facilitador.

OBS 1: Não é possível editar  CPF.

OBS 2: Não é possível Excluir um Mediador ou Facilitador que 
possua vínculos com uma turma.

Cadastro de Mediadores/Facilitadores



3 - Ao clicar no botão           , 
será apresentada a tela ao 
lado.

Selecione as opções 
desejadas através dos 
campos:

Nome *
CPF *
Data de Nascimento *
RG *
DDD
Telefone
E-mail *

Cadastro de Mediadores/Facilitadores



OBS 1: No campo CPF, 
devem ser informados 
somente números, sem 
caracteres especiais.

OBS 3: No campo E-mail, 
a validação é feita com o 
email completo. Exemplo: 
“teste@teste.com”.

OBS 2: Para Data de 
Nascimento, clicar sobre 
o campo para ser 
apresentado o calendário 
e, assim, escolher a data 
de nascimento.

Cadastro de Mediadores/Facilitadores



4 - Após preencher 
todas as opções 
desejadas, clique no 
botão OK.

Cadastro de Mediadores/Facilitadores



5 - Ao clicar no ícone de pesquisa sem informar um CPF, são  
apresentados todos os Mediadores ou Facilitadores cadastrados.

6 – Para encontrar um Mediador já cadastrado, clique sobre o
campo e insira o CPF do Mediador que esteja pesquisando e, em
seguida, clique no botão para realizar a pesquisa do CPF
informado.
O mesmo procedimento deve ser usado para pesquisar um
Facilitador.

Cadastro de Mediadores/Facilitadores



Cadastro de Estudantes



Estudantes - Este espaço deve ser utilizado 
para cadastrar os estudantes.

Diretor ou Articulador



1. Para incluir um novo 
Estudante, basta clicar 
sobre o botão              .

2. Selecione as opções 
desejadas através dos 
campos:

Código INEP do Aluno
Nome do Estudante*
Data de Nascimento*
Nome da Mãe*
Sexo
Etapa do Ensino 
Fundamental*

Cadastro de Estudantes



3. No resultado da pesquisa, serão apresentadas três colunas 
denominadas NOME, EDITAR e EXCLUIR.

Para Editar ou Excluir um Estudante, basta clicar sobre o ícone 
referente à função desejada.

Cadastro de Estudantes

OBS 1: Não é possível Excluir um Estudante que possua vínculos, ou seja,
cadastrado em alguma turma.



OBS 1: O campo Código 
INEP do Aluno não é de 
preenchimento 
obrigatório.
Caso faça esse 
preenchimento, utilize 
somente números.

OBS 2: Para Data de 
Nascimento, clique sobre 
o campo para visualizar o 
calendário. Em seguida, 
escolha a data de 
nascimento do estudante 
que está cadastrando.

Cadastro de Estudantes



4. Após preencher 
todas as opções 
solicitadas, clique no 
botão OK.

Cadastro de Estudantes



5. Após acessar a funcionalidade ESTUDANTES, será 
apresentada a tela de pesquisa por nome. Nessa tela, é 
possível realizar as ações PESQUISAR ou INCLUIR (+Novo).

Cadastro de Estudantes



6. Ao clicar no ícone de pesquisa, são apresentados todos os 
Estudantes cadastrados.

Cadastro de Estudantes

7 - Para encontrar um estudante já cadastrado, clique sobre o 
campo para inserir o nome do Estudante desejado e, em 
seguida, clique sobre o botão         .



Cadastro de Turmas



Turmas - Este espaço deve ser utilizado para 
cadastrar as turmas da escola.

Diretor ou Articulador



Cadastro de Turmas

1 - Para cadastrar uma
nova turma, basta clicar
sobre o botão .



Diretor ou Articulador

2 - Após clicar no
botão , será
apresentada a
tela ao lado.



Diretor ou Articulador

Importante: Caso a sua escola tenha optado por
5h de ampliação da carga horária, você apenas
cadastrará as turmas nas atividades de
Acompanhamento Pedagógico.

No campo Selecione a Área, escolha entre as
opções Acompanhamento Pedagógico, Cultura
e Artes e Esporte e Lazer.

Lembre-se que, somente, as escolas que
optaram pela ampliação da carga horária em
15h semanais podem selecionar as opções
Cultura e Artes e Esporte e Lazer.



3 - Selecione as opções
desejadas através dos
campos:
Área*
Atividade*
Turno*
Mediador/Facilitador*

Cadastro de Turmas



3.1 - Selecione as opções 
desejadas através dos campos:

Área:
• Acompanhamento

Pedagógico
• Cultura e Artes
• Esporte e Lazer

Cadastro de Turmas



3.2 - Selecione as opções desejadas 
através dos campos:

Atividade: Para cada Área, serão 
apresentadas atividades diferentes.

Exemplo:
Na área Acompanhamento 
pedagógico serão apresentadas as 
opções Português e Matemática.

Cadastro de Turmas



3.3 - Selecione as opções desejadas 
através dos campos:

Turno:
Manhã
Tarde.

Cadastro de Turmas



3.4 - Selecione as opções desejadas 
através dos campos:

Mediador/Facilitador: Nas turmas  
para as quais foi escolhida uma das 
áreas Cultura e Artes ou Esporte e 
Lazer, só será possível selecionar o 
Facilitador.

Para as turmas com a área 
Acompanhamento Pedagógico, só 
será possível selecionar o Mediador

Cadastro de Turmas



Cadastro de Turmas

3.5 - Após preencher todas as
opções desejadas, clique no
botão OK.



Cadastro de Turmas

OBS: O campo Nome 
da Turma será gerado, 
automaticamente, a 
partir do 
preenchimento dos 
campos acima.



4 - Ao clicar no ícone de pesquisa, são apresentadas todas as 
turmas cadastradas.

Cadastro de Turmas

5 – Para encontrar uma turma já cadastrada, clique sobre o 
campo e insira o nome da turma desejada.
Exemplo: Português.



Cadastro de Turmas

6 – Aparecerão todas as turmas cadastradas que correspondem 
ao termo pesquisado.



OBS 1: Não é possível editar Nome da Turma.

OBS 2: Não é possível Excluir uma turma que possua vínculos.

Cadastro de Turmas

7 - No resultado da 
pesquisa serão 
apresentadas três 
colunas: 
NOME DA TURMA. 
EDITAR.
EXCLUIR.

8 - Para Editar ou
Excluir uma turma,
basta clicar sobre o
ícone referente à
função desejada.



Enturmação



Turmas - Este espaço deve ser utilizado para 
enturmar os estudantes.

Cadastro de Enturmação



1 – É possível selecionar até três
turmas do mesmo grupo (Área)
de só uma vez. Em seguida,
clique em “Buscar turmas”.

Cadastro de Enturmação



2 - Serão apresentados os Estudantes Disponíveis e Estudantes na turma.

Cadastro de Enturmação



3 – Ao clicar em cima do nome do estudante, no campo “estudantes disponíveis”,
ele será direcionado para as turmas listadas.

Cadastro de Enturmação



4 - Após clicar sobre o nome do aluno, ele aparecerá enturmado nas
turmas selecionadas.

Cadastro de Enturmação



5 - Após realizar o 
processo de 
enturmação, é 
necessário clicar no 
botão GRAVAR, 
para salvar os 
dados.

Cadastro de Enturmação



6 – É possível desenturmar
estudantes de até três turmas
do mesmo grupo (Área) de
uma vez.

Cadastro de Enturmação



Cadastro de Enturmação

7 – Para desenturmar os estudantes,
clique sobre o nome deles que os
mesmos sairão da turma.

8 – Após realizar o processo de 
desenturmação, é necessário clicar no 
botão GRAVAR, para salvar os dados.



Avaliação



Avaliação - Este espaço é utilizado para 
fazer download e lançamento das respostas 
do Caderno de Prova do Mediador.

Avaliação



Escolher Avaliação



Avaliação

1 - Ao clicar na funcionalidade Avaliação, serão
apresentadas as opções:

Escolher Avaliação.
Lançar Marcações.



Avaliação – Escolher Avaliação

2 – No espaço Avaliação, serão
apresentados quatro cadernos de teste
que poderão ser utilizados para selecionar
Mediadores, de acordo com a etapa e
componente curricular.



Lançar Marcações



Avaliação – Lançar Marcações

1 - Para o lançamento das respostas dos Mediadores, é necessário selecionar um
caderno de prova, conforme exemplo acima.



Avaliação – Lançar Notas

2 - Após escolher um caderno de prova, será apresentada uma tabela contendo as
colunas Nome do Usuário, Perfil, % de Acerto e Situação, conforme exemplo
abaixo.



Avaliação – Lançar Notas

3 - Clique sobre o nome de um usuário para habilitar o cartão-resposta e realizar os
lançamentos das marcações do caderno de teste do Mediador.



Avaliação – Lançar Notas

4 - Realize o 
lançamento clicando 
sobre as Letras A, B, C 
ou D à direita de cada 
número, conforme a 
marcação no caderno 
de teste.

5 - Após o 
lançamento, clique no 
botão Enviar 
Respostas para salvar 
os lançamentos 
realizados.



Avaliação – Lançar Notas

Caso tenha alguma dúvida sobre o cadastro e o
funcionamento do sistema, entre em contato com o
Suporte Técnico CAEd Digital | 0800 7273 142 – Opção 2
ou no endereço suportenovomaiseducacao@caed.ufjf.br

Bom trabalho!
Equipe NOVO MAIS EDUCAÇÃO. 


