






Essa é a tela de 

acesso ao 

PDDEWeb 







Selecione 

“Configurações do 

modo de Exibição 

de 

Compatibilidade” 

Clique no botão  



Clique no botão 

“Adicionar” 

Se o domínio “fnde.gov.br” não estiver adicionado na lista de 

sites compatibilizados, siga para o próximo passo. 

 



Para finalizar verifique se o endereço “fnde.gov.br”  

foi adicionado  na lista de sites compatibilizados  

e clique no botão “Fechar” 





Clique em 

configurações 



Selecione “Opções da Internet” 



Selecione 

“Privacidade” 



2º Passo - Selecionar o 

opção : ‘Ativar 

Bloqueador de Pop-Ups 

3º Passo - Selecionar o botão ‘Configurações’ 

 

1º Passo – Selecionar 

a Aba “Privacidade” 



 2º Passo - Clicar no 

botão ‘Adicionar’ 

1º Passo - Digitar: 

https://www.fnde.gov.br 

3º Passo - Clicar no botão ‘Fechar’ 



Clique em 

“Aplicar”, depois 

em “OK” 





 MAS O QUE 

FAZER SE EU 

NÃO TIVER  

LOGIN OU 

SENHA??? 

Para solicitar nova 

senha, clique aqui.  



O sistema pedirá algumas 

informações para gerar nova senha. 



Conforme a opção (Escola pública, 

Prefeitura, Seduc, Esc. Privada de Ed. 

Especial), o sistema irá  pedir algumas 

informações.  

É importante que o número do CEP seja 

idêntico ao informado no Censo Escolar 

de 2017. 

A nova senha será enviada para o e-mail 

cadastrado. Se o usuário não recebeu a 

senha no e-mail, deve checar sua caixa 

de spam. 





Selecione “Cadastro de Unidade 

Executora Própria (UEx)” 



Atualize todas as informações 

corretamente, para que o FNDE possa 

entrar em contato com a entidade sempre 

que for preciso.  



Não é necessário preencher o número da conta 

corrente  e preencha o código de agência somente se 

quiser alterar o estabelecimento bancário.  



Em caso de dúvida sobre o preenchimento da data de 

início/encerramento do mandato, verifique  na ata  de 

renovação da diretoria da UEx (Conselho Escolar, 

Associação de Pais e Mestre, Caixa Escola, etc.) 



Vincule a escola que a UEx representa. Se 

for consórcio, poderão ser vinculadas até  

cinco escolas com menos de 99 alunos.   



Se você souber o Código da Escola 

Censo/MEC/INEP ou o nome da escola, 

consulte nesta página.   



Nesta tela, você poderá informar os percentuais de 

recursos que deseja receber, em custeio e em capital, 

no ano seguinte.   



Para finalizar o Cadastramento, clique em ‘Salvar’.   



Acompanhe o site do FNDE:  
http://www.fnde.gov.br/programas/pdde/area-para-gestores/atualizacao-cadastral 

 

Ou ligue 0800 61 61 61 
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