GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO OSASCO

Circular n.º 552/2018 – CIE/NIT
Osasco, 28 de novembro de 2018.

Prezado (a) Supervisor (a) de Ensino e
Gestor (a) de Escola
Assunto: Comunicado DETEC/CIMA de 27/11/2018 - Educação Conectada – Processo de
adesão até 30/11/2018
Em conformidade com o Comunicado recebido nesta data, da DETEC/CIMA, através de
e-mail, informamos que o período de adesão das novas escolas selecionadas para participação
na ação de apoio à conectividade, no âmbito do Programa de Inovação Educação Conectada se
encerrará em 30/11/18.
Foi enviado uma mala direta para as Escola, com o Comunicado conjunto CGEB/CIMA e
o seguinte teor:
"Dando continuidade à ação de apoio à conectividade das escolas estaduais – via
Programa de Inovação Educação Conectada (MEC), reforçamos que a sua escola tem até o dia
30/11/2018 para aderirem a esse Programa. A adesão é feita diretamente no sistema PDDE
Interativo: http://pddeinterativo.mec.gov.br/login.php
Cabe esclarecer que somente o Diretor de Escola poderá acessar o sistema PDDE
Interativo. Caso seja o primeiro acesso da escola ao sistema, o Diretor deverá fazer o cadastro e
posteriormente solicitar a liberação do acesso ao sistema para o representante dos Programas
MEC, da respectiva Diretoria de Ensino.
Segue anexado o tutorial para acesso ao sistema do PDDE Interativo.
ATENÇÃO: Somente é considerada concluída a adesão da escola 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.
Para maiores esclarecimentos, acessem o site: http://educacaoconectada.mec.gov.br/ e
assistam aos vídeos:
Vídeo 1 – Programa de Educação Conectada: O que é e quais os objetivos?
Link: https://www.youtube.com/watch?v=tdRNf336L4E
Vídeo 2 - Programa de Educação Conectada: Uso dos recursos.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=NkJ2YMCAcjU
Os documentos orientadores sobre o programa e a ação de apoio à conectividade estão
disponíveis em http://educacaoconectada.mec.gov.br/manuais.Para facilitar, segue links diretos:
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• Acesso ao Site PDDE Interativo: https://tinyurl.com/yb6d583d
• Manual de Conectividade do Educação Conectada –
Versão 1: https://tinyurl.com/yb656l64
• Manual de Conectividade do Educação Conectada –
Versão 2: https://tinyurl.com/y7jpsfl8
•
Orientações
sobre
o
PAF
–
Plano
de
Aplicação
Financeira:
https://tinyurl.com/y8okbyqy
Desde já, agradecemos pela atenção e permanecemos à disposição para os atendimentos
e/ou encaminhamentos necessários.
Cordialmente,

Lilian Cristiane de Gouveia Gonçalves
Diretor Técnico I – NIT
em substituição

Marlene Martins Pena Dias
Diretor Técnico II - CIE

De acordo,

Irene Machado Pantelidakis
Dirigente Regional de Ensino
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