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COMUNICADO 

 
Senhores Gestores, 
 

 

No âmbito do Programa Itinerários Formativos, lançado no dia 17 de 

setembro, por meio da Portaria nº 733, de 2021, as Secretarias de 
Educação dos Estados e do Distrito Federal realizaram a adesão assinando 

o Termo de Compromisso, via Sistema Integrado de Monitoramento 
Execução e Controle do Ministério da Educação – SIMEC/módulo PAR 4, 
conforme cronograma indicado pela Secretaria de Educação Básica.  

Em atendimento ao preconizado pelo Art. 13 da referida Portaria, o 
qual define que o apoio financeiro às escolas participantes dar-se-á nos 

moldes operacionais do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, 
informamos que o Sistema estará disponível entre os dias 19 a 28 de 
outubro de 2021, para que as escolas selecionadas pelas 

Secretarias confirmem interesse de participação no eixo Apoio 
técnico do Programa.  

O acesso ao sistema PDDE Interativo ocorre pelo seguinte 
endereço eletrônico:  

 http://pddeinterativo.mec.gov.br/   

Segue, em anexo no e-mail institucional, o Tutorial para confirmação 
de interesse de participação no Eixo Apoio Técnico do Programa Itinerários 

Formativos (SEI 2927869).  
  

http://pddeinterativo.mec.gov.br/
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Segue também, a lista das 3.881 escolas aptas. Atenção: As escolas em 

vermelhos, com a notificação em Vermelho, mesmo elas sendo aptas, se já 
participaram, anteriormente do PRONEM ou EMTI (Ensino Médio de Tempo 

Integral) e receberam recursos federais, não receberão recursos do Programa 
Itinerários, portanto, não precisem confirmar a adesão. Mas se participaram e não 
receberam recursos, poderão, se quiser, confirmar a adesão.  

  
A escola terá a opção de fazer ou não. Ao entrar na Plataforma e confirmar, 

por engano a adesão, a próxima etapa é a elaboração do plano. Se não quiser 
participar, é só não fazer o Plano, na aba Gestão e encaminhar a justificativa 
de não adesão, para essa supervisão no e-mail: 

bruna.mioto@educacao.sp.gov.br .  
  

Segue link para acesso à Orientação Técnica (o PPT da orientação segue em 

anexo no e-mail):  

https://seesp-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/camila_lopes_educacao_sp_gov_br/EeVkUXc

AmhBDprT4f_sPJ5oBN7dLsvKHZffkNfXmI2uGOg 
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