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Mem. nº 205/2021/DREA/GAB /CIRC

SGD 2021/27009/ 072870
Araguaína, 16 de setembro de 2021.

ÀS UNIDADES ESCOLARES.

Assunto: Antecipação para Adesão ao Programa de Inovação a Educação Conectada
2021.
Senhor (a) Diretor (a),

1.
Comunico a Vossa Senhoria que o MEC antecipou a adesão no sistema
PDDE Interativo, bem como a elaboração do Plano de Aplicação Financeira (PAF), de
30.09.21, para 20 de setembro de 2021, ficando o sistema aberto somente até esta data,
devendo cada escola enviar para o MEC como condição necessária para que sejam
contempladas com os recursos financeiros.
2.
As orientações necessárias já foram enviadas para as unidades escolares através
do Mem. nº194/2021/DREJE/GAB/CIRC, e algumas escolas já responderam a demanda, às
quais parabenizo pela agilidade do processo.
3.
Segue link da LIVE explicativa da educação conectada - Plano de Aplicação
Financeira (PAF) e o PDDE Interativo: https://www.youtube.com/watch?v=QaZA8mKXz2Q
4.
Informo que ao elaborarem o Plano de Aplicação Financeira-PAF essas escolas
poderão utilizarem o Recurso livremente de acordo com a necessidade de cada uma, podendo
ser 100% de Custeio ou 100% de Capital, conforme indicação do valor total no próprio
Sistema do PDDE Interativo.
5.
Solicito que confirme e envie via WatSapp print da Adesão e do Plano de
Aplicação Financeira (PAF) para o Assessor de Tecnologia e Mídias Educacionais.
6.
Ante ao exposto, colocamos a Assessoria de Tecnologias e Mídias
Educacionais à disposição para eventuais esclarecimentos, por meio do celular/whatsApp
(992469479), falar com Claudemir.

Atenciosamente,

Assinatura Digital
MARIA EULESSANDRA SOUSA CASTILHO
Diretora Regional de Educação, Juventude e Esportes de Araguaína.
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