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Ofício Circular nº 212/2022 – GESTOREMREDE/SEDUC                     Recife, 21 de outubro de 2022.  
 
 
Senhoras e Senhores,  
GESTORES E VICE-GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO 
RECIFE.   
 
Assunto: Adesão ao Programa de Inovação Educação Conectada (PIEC) - Elaboração do Plano de 
Aplicação Financeira - PAF. 
 
 
Prezado(a) Gestor(a),   
 
 
Considerando a implementação das ações do Programa de Inovação Educação Conectada, que tem por 
objetivo apoiar a universalização do acesso à internet de alta velocidade e fomentar o uso de tecnologia 
digital na Educação Básica, comunicamos que está em andamento a fase de elaboração do Plano de 
Aplicação Financeira (PAF) da Educação Conectada.  
 
Sendo assim, solicitamos que os(as) Gestores(as) das Unidades Educacionais, que foram contempladas no 
referido Programa, realizem a adesão, preenchimento do Plano de Ação e a Elaboração do PAF com o 
detalhamento da aplicação dos recursos disponíveis no PIEC para contratação de internet e eventual 
compra de equipamentos com os recursos. Esse procedimento de elaboração do PAF é indispensável para 
garantir o recebimento dos recursos do Programa.  
 
Na oportunidade, informamos que, na próxima segunda-feira, dia 24/10/2022, durante o Colegiado de 
Gestores, que acontecerá na EFER nos horários abaixo,  repassaremos orientações e iremos esclarecer 
dúvidas existentes relativas ao Programa Inovação e Educação Conectada.  

 
● MANHÃ - Regionais 1 e 4 - Das 7h30 às 12h. 
● TARDE - Regionais 2 e 3 - Das 13h30 às 17h30. 

 
 
ORIENTAÇÕES BÁSICAS: 
 
Confira aqui para verificar se a sua unidade de ensino está contemplada para o recebimento da PIEC 2022 
no site do PDDE interativo.  
 
Para elaboração do Plano de Aplicação Financeira (PAF 2022) sigam os seguintes passos:  
 

1. Acesse o PDDE interativo, selecione o módulo Educação Conectada, pelo site 
http://sispddeinterativo.mec.gov.br/; 

2. Responda o Plano de Ação, com os diagnósticos; 
3. Preencha o PAF, detalhando o serviço de internet e/ou a necessidade de compra de 

equipamentos, escolhendo o melhor plano e equipamentos, que atendam à demanda da sua 
unidade; 

4. Não esqueça de sempre “Salvar” cada etapa concluída.  
 

http://sispddeinterativo.mec.gov.br/login.php
http://sispddeinterativo.mec.gov.br/
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AINDA COM DÚVIDAS? 
  
Compartilhamos o passo a passo para o preenchimento do PAF no infográfico a seguir:  
 

 
 
Confira as principais informações e orientações e sobre o Programa Educação Conectada, clicando no link  
Manual Educação Conectada - PDDE Interativo do MEC, onde será possível conhecer mais sobre a adesão 
ao Programa Educação Conectada, Plano de Ação e elaboração do Plano de Aplicação Financeira. 
 
Para mais informações, mantenha contato com a equipe de Gestão de Tecnologia em Rede, por meio do 
telefone (81) 3355-5486, ou pelo e-mail educacaoconectada@educ.rec.br. 
 

Atenciosamente,  
 
 

LIGIA STOCCHE BARBOSA 
Secretária Executiva de Projetos, Tecnologia e Inovação 

https://drive.google.com/file/d/1ghMoh5qb-wn7DXmcYM31vO5pDt_G94O1/view

