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Mem. nº194/2021/DREJE/GAB /CIRC                                  SGD: 2021/27009/ 067600 

 

Araguaína, 01 de setembro de 2021. 

 

AOS DIRETORES ESCOLARES 

 

Assunto: Adesão ao Programa de Inovação a Educação Conectada 2021 

 

   Senhor (a) Diretor (a),  

 

1.  Encaminhamos a Vossa Senhoria, para conhecimento e acompanhamento, a 

relação das escolas que foram contempladas para adesão ao Programa Inovação a Educação 

Conectada. 

2.  A Educação Conectada é o nome do Programa de Inovação proposto pelo 

Ministério da Educação para acelerar a incorporação de tecnologia e inovação nas escolas 

públicas brasileiras por meio de uma oferta balanceada de conexão à internet, conteúdos 

educacionais digitais e formação de professores. 

3.   O Estado do Tocantins fez a adesão ao Programa em dezembro de 2017, desde 

então várias escolas já foram contempladas. Para este ano de 2021, o MEC pré-selecionou 

494 escolas estaduais para atendimento ao Programa. 

4.  Todas as escolas selecionadas para este ano deverão fazer a adesão no sistema 

PDDE Interativo, bem como a elaboração do Plano de Aplicação Financeira (PAF) que estará 

aberto a partir do dia 30 de agosto de 2021, ficando aberto até 30 de setembro, devendo cada 

escola enviar para o MEC como condição necessária para que sejam contempladas com os 

recursos financeiros.  

 

5.  Segue link da LIVE explicativa da educação conectada - Plano de Aplicação 

Financeira (PAF) e o PDDE Interativo: https://www.youtube.com/watch?v=QaZA8mKXz2Q 

Segue em anexo a Relação de Escolas, o Tutorial e Manual de Orientações para 

adesão ao referido Programa. 

 

6.  Informamos que ao elaborarem o Plano de Aplicação Financeira-PAF essas 

escolas poderão utilizar 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. 

 

7.  Informamos que apesar do sistema estar aberto no período de 1 mês, é 

importante a escola fazer o PAF o quanto antes, pois o MEC vai enviando para pagamento na 

medida em que a escola for finalizando o seu plano.  

 

8.  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,  

 

MARIA EULESSANDRA SOUSA CASTILHO 
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