
 

 

 

 

 

 

 

Ofício Circular nº 216/2022 – GESTOREMREDE/SEDUC       Recife, 26 de outubro de 2022. 

 

Senhoras e Senhores, 

GESTORES E VICE-GESTORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFESSORES DAS UNIDADES 

EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE.  

 

Assunto: Informações complementares ao Programa de Inovação Educação Conectada (PIEC) - 

Elaboração do Plano de Aplicação Financeira - PAF 2022-23. 

 

Prezado(a) Gestor(a), 

 

Nos dias 24 e 25 de outubro de 2022,  foram realizadas reuniões com o COLEGIADO DE GESTORES 

DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ANOS INICIAIS E FINAIS na EFER, onde foi 

apresentado a todos o Programa de Inovação Educação Conectada (PIEC), conforme anúncio por 

meio do Gestor em Rede nº 212/2022, datado de 21/10/2022.  

 

Naquela ocasião, foram repassadas as orientações básicas para que todas as unidades 

contempladas no referido Programa, pudessem realizar a Adesão, o preenchimento do Plano de 

Ação e a elaboração do Plano de Aplicação Financeira - PAF 2022-23, com o detalhamento da 

aplicação dos recursos disponíveis no PIEC, a fim de garantir o recebimento dos recursos do 

Programa e a sua execução para a contratação de link de internet para Unidade Educacional.  

 

Sendo assim, conforme combinado nas Reuniões do Colegiado, estamos enviando a cópia da 

Apresentação com as orientações básicas sobre o Programa, documento com as Dúvidas 

Frequentes, arquivos em anexo, e também o link do vídeo Tutorial Educação Conectada - SEPTI 

(clique para acessar), com a demonstração do preenchimento do Plano de Ação e do PAF, como 

também o link do Dashboard para consulta de empresas que atendem a localidade da unidade 

(clique para acessar), a fim de possibilitar a consulta de operadoras de internet, que atendem as 

localidades das unidades educacionais, facilitando a realização da contratação dos serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/xypZGwd_32U
https://datastudio.google.com/reporting/f645b1db-8b9d-4957-9993-43d5cd3a9435


 

 

ORIENTAÇÕES DE USO DO DASHBOARD: 

 

1. Clique no Filtro (nome “Escola”): 

 

 

 

 

 

2. Digite o nome da Unidade Escolar e clique em “SOMENTE”: 

 

 

 

 

 

3. Visualize os dados da(s) Operadora(s) que atende(em) a localidade de sua Unidade 

Escolar: 

 

Agora é só manter contato com as empresas e realizar as tratativas para a 

orientação/contratação dos serviços de internet. 

 

 

AINDA ESTÁ COM DÚVIDAS? 

 

Entre em contato com a Gestão de Tecnologia em Rede, por meio do telefone (81) 3355-5486, ou 

ainda pelo e-mail educacaoconectada@educ.rec.br. Estamos prontos para atendê-los e ajudá-los 

para obter sucesso nessa atividade. 

 

Não deixe para última hora, pois o prazo final para o preenchimento do PAF encerrar-se-á no 

próximo dia 31/10/2022. 

 

Atenciosamente, 

 

 

LIGIA STOCCHE BARBOSA 

Secretária Executiva de Projetos, Tecnologia e Inovação 

mailto:educacaoconectada@educ.rec.br
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PROGRAMA DE INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO CONECTADA
PIEC 2022/23

DÚVIDAS FREQUENTES SOBRE O EDUCAÇÃO CONECTADA

Olá, diretor(a)!
Abaixo, encontre as respostas para suas dúvidas a respeito do PDDE Educação
Conectada, um programa do governo federal que tem o objetivo de apoiar a
universalização do acesso à internet de alta velocidade e fomentar o uso
pedagógico de tecnologias digitais na Educação Básica.

O que é o PDDE?
O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) foi criado em 1995 com o objetivo de
destinar recursos financeiros diretamente para as escolas, de maneira a fortalecer
a autonomia e a gestão democrática das unidades, que podem utilizar os recursos
considerando suas realidades e necessidades, sempre dentro das regras dos
programas.

Como acessar o PDDE Educação Conectada?
Acesse o PDDE Interativo pelo link http://sispddeinterativo.mec.gov.br, faça login
utilizando seu CPF e senha e procure por “Educação Conectada” no menu superior.

Como saber se eu tenho acesso ao recurso do Educação Conectada?
Acesse o PDDE Interativo pelo link http://sispddeinterativo.mec.gov.br e procure por
“Educação Conectada” no menu superior. Caso a sua escola tenha sido
contemplada, estarão abertas as etapas de adesão ao programa, plano e ação e
plano de aplicação financeira (PAF).

Qual é o valor que minha escola vai receber no Educação Conectada?
O valor recebido depende do número de alunos matriculados indicados no Censo
Escolar do ano anterior.

● Escolas com até 300 alunos poderão receber até R$ 2.451,00
● Escolas de 300 a 500 alunos poderão receber até R$ 3.328,00

http://sispddeinterativo.mec.gov.br
http://sispddeinterativo.mec.gov.br
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● Escolas com mais de 500 alunos poderão receber até R$  3.892,00

O que é e para que serve a etapa do plano de ação?
A etapa do plano de ação foi inserida em 2022 e é obrigatória para conseguir
receber o recurso. O objetivo dela é apoiar o(a) diretor(a) a realizar um diagnóstico
da escola e definir as prioridades em relação à conectividade considerando as
quatro dimensões: visão, formação, recursos educacionais digitais e infraestrutura.
São cerca de 50 perguntas e algumas devem ser justificadas. Portanto, reserve um
momento no dia para responder com calma.

O que é Guia Edutec?

O Guia EduTec é uma ferramenta online e gratuita, que faz um diagnóstico do grau de adoção

de tecnologia educacional, identificando o nível de competência digital tanto dos professores

da rede de ensino quanto em cada escola.

O que é o plano de aplicação financeira (PAF)?
No PAF, você especifica o modo como serão aplicados os recursos da Piec,
considerando as prioridades da escola. O recurso disponível deve ser dividido
entre custeio (contratação de serviços de conexão à internet, aquisição de
materiais consumíveis e aquisição de serviços digitais) e capital (compra de
equipamentos e dispositivos eletrônicos). Veja a lista completa de itens do PAF e
qual é a classificação deles aqui.

Quem define a divisão do recurso disponível entre custeio e capital?
A especificação de quanto será gasto em custeio e capital fica a critério da escola,
de acordo com suas necessidades. A rede de ensino, considerando todas as
estratégias existentes do município ou no estado, poderá realizar recomendações,
visando otimizar ainda mais o uso do recurso.

Não sei como preencher o plano de ação. Onde posso buscar informações sobre
isso?
O Ministério da Educação criou um manual detalhado sobre o plano de ação e o
plano de aplicação financeira. Acesse em bit.ly/manual-educacaoconectada2022 ,
nele você encontrará todas as orientações para preencher cada questão do
diagnóstico do Plano de ação e elaboração do PAF.

https://docs.google.com/document/d/1NdlcvSGQ8g-KtdKO-oYJ29DTDmxXgVc-/edit?usp=sharing&ouid=116339828477533758985&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/u/0/d/1ruI8c6FvDoRleU0RJSWoyGjFhDj8seb02p0BNKy0Wyk/edit
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Tenho recursos do Educação Conectada dos anos anteriores. Posso utilizá-los este
ano?
Sim. Caso você não tenha utilizado os recursos do Educação Conectada nos anos
anteriores, pode utilizá-los agora, junto com o recurso deste ano, se quiser. Para
isso, o saldo deve ser reprogramado pela unidade executora, obedecendo às
classificações de custeio e capital.

Tenho recursos do Educação Conectada dos anos anteriores. Anteriormente, tinha
pensado em usar o recurso para determinado item, mas minhas necessidades
mudaram. Posso gastar o recurso de outra forma?
Sim, desde que o item faça parte da mesma categoria de despesa (custeio ou
capital) que você indicou no PAF. Um exemplo: no ano passado, você definiu que
usaria parte do valor do Educação Conectada para comprar um nobreak,
classificado como item de capital. No entanto, não utilizou o recurso. Neste ano,
suas necessidades mudaram e, agora, você precisa de um rack e não de um
nobreak. Nesse caso, você poderá utilizar o recurso para este fim, pois o rack não é
um item de capital. Veja a lista completa de itens do PAF e qual é a classificação
deles aqui.

Não lembro o que coloquei no PAF dos anos anteriores. Onde posso consultar essa
informação?
Acesse o Educação Conectada no site do PDDE Interativo. Em seguida, clique em
“Plano de Aplicação Financeira”, no menu lateral. No topo da página, em vigência,
selecione o ano do PAF que você deseja visualizar.

Posso usar o recurso classificado como capital em itens de custeio e vice-versa?
Não. Depois de especificar a alocação do recurso entre custeio e capital no PAF,
não é mais possível mudar a natureza da despesa.

Como saber se eu já recebi o recurso?
Acesse o aplicativo Clique Escola e busque sua unidade pelo nome ou código Inep.
Em seguida, clique em Dados financeiro. Em Contas bancárias da escola, consulte
o valor disponível no PDDE Qualidade. Para ver o detalhamento do valor específico
da Educação Conectada, clique em Ver mais.

Para quem pedir ajuda?

https://docs.google.com/document/d/1NdlcvSGQ8g-KtdKO-oYJ29DTDmxXgVc-/edit?usp=sharing&ouid=116339828477533758985&rtpof=true&sd=true
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Caso você não encontre a resposta para sua pergunta abaixo, escreva para
educacaoconectada@educ.rec.br ou ligue para (81) 3355-5486.

Materiais de apoio (download);
Encontre orientações sobre o preenchimento do PAF, no manual e/ou tutorial
elaborado pelo MEC.

Manual do MEC
https://drive.google.com/file/d/1ghMoh5qb-wn7DXmcYM31vO5pDt_G94O1/view
Tutoriais do MEC
https://www.youtube.com/watch?v=jHw6-2k9zlY

Tutorial Educação Conectada - SEPTI
https://youtu.be/xypZGwd_32U

mailto:educacaoconectada@educ.rec.br
https://drive.google.com/file/d/1ghMoh5qb-wn7DXmcYM31vO5pDt_G94O1/view
https://www.youtube.com/watch?v=jHw6-2k9zlY
https://youtu.be/xypZGwd_32U
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O que é o Educação Conectada?

O Programa de Inovação Educação Conectada (PIEC) é mais uma
oportunidade para as Unidades Educacionais do Recife de acesso à internet de
alta velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na
Educação Básica.

Para garantir a infraestrutura adequada, o Educação Conectada prevê a
transferência de recursos para as unidades por meio do PDDE Educação
Conectada.

O recurso pode ser usado para contratação de um link de internet e/ou para
compra de equipamentos de wifi e dispositivos para uso de professores e
estudantes da escola.

O Programa prevê a elaboração do Plano de Ação, com as seguintes dimensões:
visão, formação, recursos educacionais digitais e infraestrutura.

Para saber se a sua escola foi contemplada, consulte o PDDE interativo.



O que devo fazer para receber o recurso?

Para receber o recurso, você deve seguir os 5 passos abaixo:

(1) Acessar o PDDE com seu login e senha, no site http://sispddeinterativo.mec.gov.br;

(2) Acessar o módulo “Educação Conectada” no menu superior;

(3) Realizar a adesão ao Programa;

(4) Fazer o Plano de Ação;

(5) Criar seu Plano de Aplicação Financeira (PAF).

Não esqueça de sempre “Salvar” cada etapa concluída.



Como utilizar o recurso?

Para o PAF 2022/23:

➔ Alocar todo o valor disponível em custeio, visando a contratação de link de 
internet de alta velocidade; 

➔ Preços médios estimados de contratações de links de internet:

◆ 100 Mb - R$ 180,00/mês (R$ 2.160,00/Ano). 

◆ 200 Mb - R$ 220,00/mês (R$ 2.640,00/Ano)

◆ 300 Mb - R$ 320,00/mês (R$ 3.840,00/Ano)



Como utilizar os recursos de exercícios passados?

Para escolas com saldo de PAFs de exercícios anteriores:

➔ Caso o valor esteja alocado em custeio: 

◆ Somar os valores ao recurso deste ano para contratar um link com a maior velocidade
possível.

➔ Caso o valor esteja alocado em capital: 

◆ Utilizar os recursos para a compra de equipamentos indicados pela empresa

de instalação dos links de internet, com apoio da área de tecnologia da SEDUC.



Para quem pedir ajuda?

Gestão de Tecnologia em Rede:

➔ Telefone: (81) 3355-5486
➔ E-mail: educacaoconectada@educ.rec.br




