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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NFI 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 139/2022 

Data: 04/03/2022 

Assunto: Prorrogação do PAF do PDDE Paulista – Novo Ensino Médio 
 

  Informamos que o prazo para preenchimento do Plano de Aplicação Financeira (PAF) do 

PDDE Paulista – Novo Ensino Médio (Resolução SEDUC nº 05/2022) foi prorrogado para 
11/03/2022 na Secretaria Escolar Digital (SED). 

  
Sobre a realização de preenchimento do PAF, seguem abaixo algumas dicas: 

o O caminho para acessar o módulo de preenchimento do PAF dentro da SED é: (canto 

esquerdo da tela) Financeiro ➜ PDDE Paulista ➜ Plano de Aplicação Financeira - 

PAF ➜ Lançamento do PAF; 

o Sugerimos que, na hora de buscar o objeto, indique apenas o número do Código CIE 
da escola e clique em “Pesquisar''. 

o Muito importante: ao final do preenchimento, não esqueça de apertar o botão 
“Finaliza PAF” (em formato de seta), localizado na última coluna do canto direito da 
tela. Com isso, a “bolinha” do status deve passar da cor verde para a cor azul. 

   
Conforme disposto na Portaria da Coordenadora da COPED de 31/01/2022, que versa sobre 

o uso do recurso do PDDE Paulista - Novo Ensino Médio (Complementação), as escolas 
poderão adquirir APENAS os itens que estão homologados e dispostos na 
seguinte planilha: https://bit.ly/3HgrdYD  (Anexo A). 

https://bit.ly/3HgrdYD
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Em resumo: não poderão ser efetuados “pequenos reparos”. 

  
Caso a unidade escolar deseje adquirir um item que não esteja disponível no Anexo A, 

deverá entrar em contato com COPED_DECEGEP_CEM@educacao.sp.gov.br, para averiguar a 
viabilidade da aquisição.  
 

 

 

 

 

 

Responsável: 

Luana Piza de Souza 

Diretor I - NFI 

 
De acordo: 

Pâmela Cristina Ap. de Arruda 

Diretor Técnico II - CAF 
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