
 
 
COMUNICADO ELETRÔNICO Nº 23/2021/CGGE-CGTI/DARE/SEB/MEC 

Brasília, 01 de setembro de 2021. 

Assunto: Abertura no sistema PDDE Interativo da adesão e elaboração do Plano de Aplicação Financeira 
– PAF às escolas do Programa de Inovação Educação Conectada (PIEC) 2021. 

Prezados(as) Secretários(as) de Educação, Coordenadores(as) Regionais/Estaduais e Articuladores(as) Estaduais. 

A Secretaria de Educação Básica (SEB), no desempenho do seu papel de apoiar tecnicamente as escolas no âmbito 

do Programa Inovação Educação Conectada (PIEC), informa que já está disponível no PDDE Interativo a adesão e 
elaboração do Plano de Aplicação Financeira – PAF às escolas que foram selecionadas para apoio do 
Programa de Inovação Educação Conectada (PIEC) em 2021. 

Mobilizem sua rede para que os diretores escolares preencham o PAF. Lembrando que, para receber o 
apoio do Programa, é necessário: 

 monitorar a execução dos recursos recebidos em anos anteriores;  
 possuir Unidade Executora Própria (UEx); e  
 possuir energia elétrica.  

 

Outra novidade é que o PIEC irá permitir, além da contratação de serviço de acesso à internet e 
implantação de infraestrutura para distribuição do sinal da internet nas escolas; permitirá a aquisição ou 
contratação de dispositivos eletrônicos e aquisição de recursos educacionais digitais ou suas licenças; 
nos termos do Decreto nº 9.204, de 23 de novembro de 2017.  

Também foi lançada a Portaria nº 82, de 4 de agosto de 2021. Atualize-se.  

A adesão e elaboração do Plano de Aplicação Financeira – PAF estão disponíveis PDDE Interativo, no 
módulo Educação Conectada (link:  http://pddeinterativo.mec.gov.br/)  

 

 

 

 

http://pddeinterativo.mec.gov.br/


 

Tutorial de acesso 

Figura 1: No módulo “Educação Conectada”, verifique se está na página “Educação Conectada 2021”. 
Insira o “Código INEP” ou “UF e Município” e clique no Botão “Pesquisar”. 

 

Figura 2: Ao localizar a escola, clique no botão . 

 

 

 



 

Figura 3: No módulo “Educação Conectada 2021”, na tela “Apoio à Conectividade 2021”, leia as 
Orientações Gerais 2021. 

 

Figura 4: Após a leitura, clique no botão “Adesão da Escola”, leia o Termo de Adesão à participação no 
Programa de Inovação Educação Conectada. Ao concordar com o referido Termo, clique no botão “Estou 
de acordo com a Adesão para a escola” para avançar ao Plano de Aplicação Financeira - PAF. Se não 
concordar com o Termo, clique em “Não estou de acordo com a Adesão da escola”, o que impedirá o 
avanço para realização PAF.  

 

 

 

 



Figura 5: Após aceitar o Termo de Adesão, aparecerá a tela do Plano de Aplicação Financeira, na qual o 
diretor deverá informar as quantidades e os valores que pretende utilizar para “Contratação de 
Conectividade para uso pedagógico”, “Melhoria de infraestrutura interna”, “Dispositivos eletrônicos” e 
“Recursos Educacionais Digitais”.  

 

 
Figura 6:  Após a seleção das quantidades e valores dos itens planejados pelo diretor, na parte inferior da página 
existem 2 botões: o botão “Salvar” que permitirá ao diretor salvar o planejamento para editar em outro momento 
e o botão “Finalizar e Enviar” que envia o planejamento para análise do Ministério da Educação. 

 
 
 
 



 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

 
RAQUEL PEREIRA 

Coordenadora-Geral de Apoio 
à Gestão Escolar substituto 

 

 
ÁLVARO JOSÉ DE ANDRADE CARNEIRO 

Coordenador-Geral de Tecnologia e  
Inovação da Educação Básica 

 
ANA CAROLINE SANTOS CALAZANS VILASBOAS 

Diretora de Articulação e Apoio às  
Redes de Educação Básica 

 
MAURO LUIZ RABELO 

Secretário de Educação Básica 

 
 


