Rede nº 519/19
Data: 12/11/2019
Assunto: EDUCAÇÃO CONECTADA - PREENCHIMENTO DO PAF – ESCOLAS
QUE ADERIRAM 2018

Prezados Diretores,
Segue abaixo comunicado do Departamento de Tecnologia de Sistemas – DETEC,
referente ao preenchimento do PAF do Educação Conectada, para as escolas que
aderiram em 2018.
Estaremos a disposição no NIT através dos telefones, 2209-7355, 2209-7354 e 22097329, para informações técnicas.

Atenciosamente,

Prof.ª Claudinete Florêncio Soares Andrade
Dirigente Regional de Ensino
Diretoria de Ensino – Região Norte 2
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Prezado(a) AT e Diretor(a)s Técnicos do CIE, NIT, NPE

Estamos entrando em contato para compartilhar informações importantes quanto ao programa
federal Educação Conectada, realizado em parceria entre o Ministério de Educação - MEC e a
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo – SEDUC/SP.
Dando continuidade ao programa, foi liberada nova listagem de selecionados para preenchimento
do PAF e requisição de recursos para o exercício de 2020. Essa nova listagem de unidades
escolares se refere aquelas escolas que fizeram a adesão em 2018, e preencheram os requisitos
para receber novamente o recurso, como o preenchimento do PAF em 2018 e o seu respectivo
monitoramento na plataforma PDDE Interativo.
As escolas devem no sistema PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola preencher o Plano de
Aplicação Financeira (PAF) até o dia 19 de Novembro de 2019 (terça-feira), para que os recursos
sejam disponibilizados.
Necessário informar que foi no dia 11/11/2019 que o Ministério da Educação (MEC) liberou a
informação da inclusão das escolas aderidas em 2018 para preenchimento do sistema.
Segue abaixo nosso comunicado que fora enviado diretamente às escolas contempladas ainda em
2018 e que agora podem preencher novamente o PAF. Em anexo, segue a listagem dessas
unidades.
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Dito isso, permanecemos à disposição para demais esclarecimentos.
Atenciosamente.
DETEC - Departamento de Tecnologia de Sistemas
CITEM - Coordenadoria de Informação, Tecnologia, Evidencia e Matrícula.

***************************************
Prezado Diretor(a),

Entramos em contato para compartilhar informações importantes quanto ao programa federal
Educação Conectada, realizado em parceria entre o Ministério de Educação - MEC e a Secretaria
de Educação do Estado de São Paulo – SEDUC/SP, para o qual foi liberado o preenchimento do
PAF para o ano de 2020. A sua escola preencheu os requisitos, como o preenchimento do PAF em
2018 e o seu respectivo monitoramento na plataforma PDDE Interativo.
Cabe destacar que o Programa de Inovação Educação Conectada foi instituído por meio do
Decreto n° 9.204, de 23 de novembro de 2017, com o objetivo de apoiar a universalização do
acesso à internet em alta velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na
educação básica.
Portanto, se faz necessário o preenchimento do Plano de Aplicação Financeira (PAF) até o dia 19
de Novembro de 2019 para que os recursos sejam disponibilizados.
Vale informar que o Ministério da Educação (MEC), informou somente hoje, dia 11/11/2019, o
prazo da inclusão das escolas aderidas em 2018 para preenchimento do sistema.
Sobre o preenchimento do PAF, a Secretaria de Educação do Estado do Pará fez um ótimo vídeo
explicando como funciona e como pode ser feito o preenchimento. Vocês podem acessar o vídeo
neste link:
https://www.youtube.com/watch?v=d2VgkjfUY7Q&feature=youtu.be
•
Para maiores orientações sobre o PAF – Plano de Aplicação Financeira, acesse o seguinte
documento: https://tinyurl.com/y4nwzk7h
IMPORTANTE! Para 2020, a SEDUC/SP indica as escolas aderentes ao Programa Educação
Conectada que, quando do preenchimento do Plano de Aplicação Financeira, seja indicado que
todo o recurso vá para CUSTEIO.
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Por quê?
Em 2020, haverá aquisições centralizadas, dentro do planejamento estratégico de tecnologia da
SEDUC/SP, contemplando a compra e distribuição de Roteadores WiFi para a Rede Educacional
(Escolas, Diretorias De Ensino e Órgãos Centrais), sendo este um equipamento de alta qualidade.
Além disso, a grande maioria das nossas escolas já possuem firewall e switches em funcionamento
e com manutenção vigente, fornecidos diretamente pela Secretaria Estadual de Educação.
Assim, objetivando o uso mais eficiente possível do recurso proveniente do Programa Educação
Conectada, indicamos que a sua escola indique a utilização total do recurso nas intervenções de
infraestrutura lógica e elétrica (pontos de rede), necessárias para que a rede interna da unidade
funcione corretamente, bem como auxiliando na implantação posterior da rede Wifi.
Informamos ainda que a SEDUC/SP está realizando o aumento de velocidade de banda de internet
em todas as unidades escolares, essa ação já está em andamento e irá até o início de 2020, sendo
assim, indicamos também que não contratem serviços de internet.

Contamos com a adesão de sua escola.

Atenciosamente,
DETEC/CITEM
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