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Ofício Circular n.º 312/2019 – GESTOREMREDE/SEDUC     Recife, 07 de outubro de 2019. 

 

 

Senhores 

GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES 

EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE  
 

 

Conforme ampla divulgação, o Programa Novo Mais Educação (PNME), instituído pela 

portaria MEC nº 1.144, de 10 de outubro de 2016, está sendo implementado com o objetivo de 

melhorar a aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática no ensino fundamental. 

Informamos que o Sistema de Monitoramento NME/CAEd, encontra-se disponível para 

cadastro dos voluntários e estudantes, download de avaliações e lançamentos de 

resultados para as escolas que receberam a 1ª parcela do PDDE Educação Integral no dia 

26 de dezembro de 2018 (lista em anexo). 

Segue passo à passo para realização dos cadastros.  

1. O gestor deverá acessar o PDDE Interativo 

2. Clicar na aba Novo Mais Educação 

3. Clicar em PRINCIPAL (lado esquerdo da tela) 

4. Clicar em Sistema de Monitoramento do NME 

5. Desbloquear a pop-up se necessário (lado direito da tela) 

6. você será direcionado ao sistema CAEd e deverá clicar em CADASTRO e realizar os 

cadastros indicados pelo sistema. 

Segue em anexo o tutorial sobre inserção desses dados. 

 

Informamos também que as avaliações de Língua Portuguesa e Matemática, do Programa 

NOVO MAIS EDUCAÇÃO já se encontram disponíveis no Sistema de Monitoramento 

NME/CAEd para reprodução e aplicação junto aos estudantes das turmas do 3º ao 9º ano. 

A equipe gestora deverá acessar o sistema conforme o passo à passo acima, através do PDDE 

interativo, clicar em AVALIAÇÃO no menu que se encontra do lado esquerdo da tela e reproduzir 

os seguintes materiais: 

 Matrizes de referência de Língua Portuguesa e Matemática: 

Alfabetização (3ºe 4º anos) 

Letramento 1 (5º e 6º anos) 

Letramento 2 (7º,8º e 9º anos) 



 
PREFEITURA DO RECIFE 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
    

 

 

Av. Cais do Apolo, 925 – 4º andar – CEP: 50.030.230 – Recife/PE – Fone: (081) 3355-9197 / 9175 / 9134 

 Materiais para aplicação:  

Avaliações de Língua Portuguesa e Matemática - Alfabetização Cadernos de teste P0302 
e M0302 (3ºe 4º anos) 

Avaliações de Língua Portuguesa e Matemática - Letramento 1 Cadernos de teste P0502 
e M0502 (5º e 6º anos) 

Avaliações de Língua Portuguesa e Matemática - Letramento 2 Cadernos de teste P902 e 
M0902 (7º,8º e 9º anos) 

 Orientações para gestores e mediadores. 

A data limite para lançamento dos resultados da avaliação no sistema é 18/10/2019, 

ratificamos a necessidade das escolas realizarem a aplicação e o lançamento dos resultados da 

Avaliação no sistema, sendo relevante organizar um calendário de aplicação das avaliações 

para garantir a inserção dos resultados dentro do prazo. (Os cadernos de teste estão em anexo). 

  

As dúvidas referentes as inserções no sistema CAEd podem ser sanadas com a equipe do 

CAEd,  por intermédio do telefone: 0800 7273 142 ou pelo e-

mail: suportenovomaiseducacao@caed.ufjf.br 

 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Núcleo do Novo Mais Educação, através do 

número 3355-5932, procurar Simone Lemos ou Josieny Mendonça. Ou pelo e-

mail maisaprendizagemrecife@gmail.com. 

 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

 

   

   

ÁQUILA MELO 

Diretora Executiva de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 
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