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Circular n.º 261/2019 

Osasco, 17 de julho de 2019. 

Srs. (as) Supervisores (as) de Ensino, 

Srs. (as) Diretores (as) de Escola, 

 

Assunto: Comunicado DETEC/CITEM 004/2019 – Programa de Inovação Educação Conectada  

  Preenchimento do questionário Guia Edutec 

 

A Sra. Dirigente de Ensino, no uso de suas atribuições legais, encaminha às Unidades Escolares 

o Comunicado em epígrafe, conforme segue: 

“A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, em parceria com o Ministério da Educação, está 

fazendo parte do Programa de Inovação em Educação Conectada com o objetivo de fomentar a incorporação de 

tecnologia e inovação nas escolas por meio de oferta de conexão à internet, conteúdos educacionais digitais e 

formação de profissionais 
  

Para que o programa se torne realidade e impacte positivamente o nosso dia-a-dia, é necessária a 

colaboração de toda a rede estadual paulista. 
 

Assim, neste primeiro momento, solicitamos para que todas as equipes de gestão escolar respondam ao 

questionário do Guia EduTec, uma ferramenta de planejamento da Plataforma PDDE Interativo que permitirá 

avaliar o quanto a tecnologia está presente na rede de ensino, em relação à formação, aos recursos educacionais 

digitais e a infraestrutura, conforme tutorial passo a passo, anexo. 
  

 
 

O Diretor da escola deverá inserir seu CPF e Senha ao lado esquerdo do site principal. Neste local existe o 

botão de “Esqueceu a Senha” para aqueles que não recordam da senha de acesso e o botão de “Solicitar Cadastro” 

para aqueles que por acaso ainda não possuem acesso a Plataforma PDDE. 

 
Solicita-se que as escolas preencham o questionário Guia EduTec  até o dia 07 de agosto/2019. 

 

Atenciosamente, 

 
Maristela Manfio Bonametti 

RG 16.277.864-8 

Dirigente Regional de Ensino  


