
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE 
Secretaria de Educação  

 
 
 
Ofício Circular nº 135/2021 – GESTOREMREDE/SEDUC                                         Recife, 16 de setembro de 2021. 
 
 
Senhoras e Senhores, 
GESTORES E VICE-GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE.  
 
 
Assunto: Educação Conectada - Prazo para recebimento de recursos 
 
 
Comunicamos que está disponível até 20/09/2021 a Adesão ao Programa de Inovação Educação Conectada 
- PIEC, no Sistema PDDE Interativo – http://pddeinterativo.mec.gov.br. Salientamos que as escolas 
beneficiadas pelo programa, conforme lista anexa, deverão realizar a adesão e o preenchimento do Plano de 
Aplicação Financeira - PAF, acessando a plataforma. Ressaltamos que tais ações são condições para o 
recebimento de novo recurso em 2021, que poderá apoiar as escolas na contratação de conectividade.  
 
Como preencher o PAF? 
No momento do preenchimento do PAF, os gestores terão que indicar como gastarão os recursos que 
receberão. Tendo em vista que tal programa se reverbera em uma ação em rede, sugerimos que a alocação 
de recursos seja feita nas seguintes proporções: 75% do valor do recurso da escolas destinado a CUSTEIO, e 
25% destinado a CAPITAL. Ainda, para a aquisição de equipamentos, sugerimos a compra de Racks 6U - para 
as escolas que ainda não possuem - e Switches POE de 8 portas. Em anexo apresentamos cotações realizadas 
pela Secretaria com os valores estimados de contratação de links de internet e de aquisição de 
equipamentos, que podem ser úteis para o preenchimento.  
 
Dúvidas: 
Para quem tiver dúvidas, sugerimos consultar o guia de adesão e preenchimento do PAF abaixo: 
 

● Guia do PIEC para escolas: https://cutt.ly/EscolasPIEC-2021  

 
Além disso, contamos com o apoio da Fundação Lemann e da Sincroniza Educação, parceiras da Secretaria 
de Educação, que estão disponibilizando para a rede um canal de dúvidas, acessível pelo link abaixo, e que 
entrarão em contato com as escolas para ajudar no preenchimento.  
 

● Suporte: https://cutt.ly/suporteSincPIEC  

 
As escolas que ainda estiverem com dificuldade, pedimos que entrem em contato com a equipe da SEPTI 
pelo telefone: (81) 3355-5486. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

LIGIA STOCCHE BARBOSA 
Secretária Executiva de Projetos, Tecnologia e Inovação 
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