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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edi�cio Sede - 5º Andar - Bairro Zona Cívico-Administra�va, Brasília/DF, CEP 70047-900 

Telefone: 2022-8318 - h�p://www.mec.gov.br 
  

O�cio-Circular nº 17/2018/DICEI/SEB/SEB-MEC

Brasília, 16 de agosto de 2018.

 
A Sua Senhoria os/a Senhores/a
Presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed);
Presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime);
Secretários/a Estaduais, Distrital e Municipais de Educação; e
Diretores/a de escola.

  

Assunto: Prorrogação da data de preenchimento dos dados no Sistema de Monitoramento do
Programa Novo Mais Educação - PNME.

Referência: Caso responda a este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23000.013268/2017-63.

  

                          Senhores/a,

 

1. Como é de vosso conhecimento, o Programa Novo Mais Educação - PMNE ins�tuído pela
Portaria MEC nº 1.144, de 10 de outubro de 2016, está sendo implementado com obje�vo de melhorar a
aprendizagem em língua portuguesa e em matemá�ca no ensino fundamental.

2. Por oportuno, reiteramos a extrema necessidade de as redes realizarem os cadastros dos
estudantes, das turmas, dos mediadores e facilitadores; a validação do plano de atendimento; bem como
a aplicação e o lançamento dos resultados da Avaliação Diagnós�ca no Sistema de Monitoramento e
Orientação Pedagógica disponível no endereço: h�ps://novomaiseducacao.caeddigital.net.

3. A programação financeira para o pagamento da 2ª parcela do PNME está condicionada
ao preenchimento dos dados no referido Sistema. Desse modo, visando a qualidade da execução do
Programa, a Secretaria de Educação Básica - SEB/MEC alterou o prazo, anteriormente, fixado na
Resolução no Art. 11 § 2º da Resolução FNDE/CD nº 17, de 22 de dezembro de 2017, para o dia 31 de
agosto de 2018, em nova Resolução. Sendo assim, orientamos às redes procedam os referidos
cadastros e os devidos lançamentos de resultados da avaliação, impreterivelmente, até essa citada data.

4. Na página do MEC (h�p://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao), encontra-se
disponíveis o Documento Orientador, bem como as Perguntas Mais Frequentes e os norma�vos que
regem as ações e os propósitos que jus�ficam os procedimentos referentes ao Programa. Orientamos às
secretarias de educação que acessem o Portal para dirimirem suas dúvidas.

5. Lembramos ainda que as dúvidas rela�vas ao PNME podem ser sanadas também por
intermédio do e-mail: novomaiseducacao@mec.gov.br. Ressaltamos que para as dúvidas
referentes, exclusivamente, ao cadastramento e ao preenchimento das informações no Sistema de
Monitoramento e Orientação Pedagógica, orientamos que entrem em contato com o CAEd Digital pelo
telefone 0800 7273 142 ou pelo e-mail: suportenovomaiseducacao@caed.u�f.br .

                         

                         Atenciosamente,
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DAVID DE SOUSA ALVES RAPOSO
Coordenador-Geral do Ensino Fundamental - Subs�tuto

 
 

RAPH GOMES ALVES
Diretor de Currículos e Educação Integral

Documento assinado eletronicamente por Raph Gomes Alves, Diretor(a), em 16/08/2018, às 18:04,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da
Educação.

Documento assinado eletronicamente por David de Sousa Alves Raposo, Coordenador(a),
Subs�tuto(a), em 16/08/2018, às 18:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da
Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1215516 e
o código CRC A8D28228.

 
Referência: Caso responda a este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23000.013268/2017-63 SEI nº 1215516


