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Senhores (as) Diretores (as): 
 

 Esclarecemos que o “Programa de Inovação Educação Conectada”, do 
Governo Federal, tem objetivo de apoiar a universalização do acesso à internet 

em alta velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na 
Educação Básica.  

A meta é universalizar o acesso das escolas a ferramentas e plataformas 

digitais até 2024 (conforme metas 3,5,7 do PNE) e propiciar, já em 2018, 
acesso de banda larga de qualidade para 22.400 escolas públicas. (ler 

Diretrizes em anexo) 
Está previsto para acontecer em 3 fases: Indução, Expansão e 

Sustentabilidade, com implementação de forma equilibrada, contemplando 
4 (quatro) dimensões, nas quais haverá ações propostas pelo MEC: 

a) Visão 
b) Formação 

c) Recursos Educacionais Digitais 
d) Infraestrutura 

 
A adesão foi realizada inicialmente pelas Redes de Ensino (Municipais e 

Estaduais), que fizeram analise da pré-seleção de escolas indicadas pelo MEC, 
propuseram alterações quando necessário e realizaram diagnóstico de redes. 

Posteriormente, as escolas selecionadas pela rede foram convidadas a 

fazer adesão por meio de um Plano Local de Inovação, requisito para que a 
rede e suas escolas selecionadas recebam ou permaneçam recebendo 

integralmente apoio do MEC para ações do Programa a partir de 2019. 
Dessa forma as escolas tiveram período, orientado pelo Núcleo 

Pedagógico da Diretoria de Ensino, para acessar o site do PDDE interativo e 
formalizar a adesão por meio da conclusão do diagnóstico e plano de aplicação 

financeira. 
Colocamos em anexo a lista das escolas da Diretoria de Ensino, 

destacando que há escolas que ainda não foram selecionadas pela rede, 
escolas que não concluíram o cadastramento, escolas que permanecem 

selecionadas, mas não concluíram adesão (não enviaram os planos), outras 
que os planos foram enviados e aguardam recebimento e novas instruções. 

(ver em anexo). 
Caso uma nova conta bancária tenha sido aberta e a escola tenha 

recebido o referido recurso para implementação do plano proposto, 



solicitamos comunicar a Comissão por meio de ofício, com informações 
sobre banco, agência, o número da conta bancária, valor depositado e resumo 

do plano proposto e aguardar novas orientações de implementação. 

 
 

 
Supervisoras: 

Daniela e Iara 
  

 
De acordo 

 
 

Fábio Augusto Negreiros  
Dirigente Regional de Ensino 

 
 


