GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO OSASCO
Circular n.º 507/2018 – CIE/NIT
Osasco, 25 de outubro de 2018.

Prezado (a) Supervisor (a) de Ensino e
Gestor (a) de Escola
Assunto: Comunicado CEGEB/CIMA de 23/10/2018 – Programa Inovação Educação
Conectada - MEC – Nova Adesão
Em conformidade com o Comunicado em epígrafe, já enviado diretamente às Escolas e,
reproduzido abaixo, reiteramos que encontra-se aberto o período de adesão para as novas escolas
selecionadas para participação na ação de apoio à conectividade, no âmbito do Programa de
Inovação Educação Conectada, nesta etapa, conforme relação anexa.
“Conforme e-mail da Secretaria de Educação Básica/ Ministério da Educação, enviado
dia 15/10/2018 às escolas selecionadas para a segunda etapa do Programa de Inovação
Educação Conectada, reiteramos a necessidade de fazerem a adesão até o próximo dia
26/10/2018, no sistema PDDE Interativo (http://pddeinterativo.mec.gov.br/login.php), a fim de
que possam participar da ação de apoio à conectividade no âmbito desse Programa.
Somente é considerada concluída a adesão após o comando de envio, por meio do sistema. Caso
a sua escola esteja selecionada para a modalidade de apoio à conectividade terrestre, será
necessário, como parte da adesão, o preenchimento do Plano de Aplicação Financeira, também
disponível no sistema.
Somente o Diretor de Escola pode acessar o sistema PDDE Interativo. Para tanto, é necessário
realizar o cadastro no sistema e posteriormente solicitar a liberação do acesso para o
representante dos Programas MEC, na Diretoria de Ensino. Segue o link para acesso ao tutorial
(https://bit.ly/2PMAihi).
Os documentos orientadores sobre o programa e a ação de apoio à conectividade estão
disponíveis em http://educacaoconectada.mec.gov.br/manuais. Eventuais dúvidas podem ser
encaminhadas no site https://faleconosco-mec-cube.call.inf.br/ ou pelo telefone 0800 61 6161.
Quanto ao processo de adesão, sugerimos a aquisição dos equipamentos para aprimorar a
infraestrutura interna da unidade escolar.
Seguem também os links de 02 vídeos contendo orientações sobre o PDDE Educação Conectada.
Vídeo 02 - https://www.youtube.com/watch?v=4GzdV4mudeg
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO OSASCO
(Programa de Inovação Educação Conectada – o que é e quais objetivos)
Vídeo 01 - https://www.youtube.com/watch?v=dyXp7c64T5M
(Programa de Inovação Educação Conectada – uso de recursos e prestação de contas)”.
Segue anexa a relação das Unidades Escolares aptas a participarem deste processo.
Desde já, agradecemos pela atenção e permanecemos à disposição para os atendimentos
e/ou encaminhamentos necessários.
Cordialmente,

Carlos Robercio Pereira
Diretor Técnico I
NIT OSC

Marlene Martins Pena Dias
Diretora Técnica II
CIE OSC

De Acordo:

Irene Machado Pantelidakis
RG. 17.594.614
Dirigente Regional de Ensino
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