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Educação Conectada:

 Programa destinado a apoiar a

contratação de internet para uso

pedagógico nas escolas.

Objetivo:

 Apoiar o acesso à internet de alta velocidade e fomentar o uso

pedagógico de tecnologias digitais na Educação Básica



Bases Legais e Normativas:

Normas Finalidades

Decreto nº 9.204, de 23 de novembro de 
2017 

Institui o Programa de Inovação Educação
Conectada.

Resolução  nº 9, de 13 de abril de 2018 
Autoriza a destinação de recursos
financeiros, nos moldes do PDDE para às
UEXs selecionadas.

Portaria nº 29, de 25 de outubro de 2019 
Critérios para repasse de recursos
financeiros às escolas em 2019.

Portaria nº 29, de 25 de outubro de 2019 
Critérios para repasse de recursos
financeiros às escolas em 2019.



Bases Legais e Normativas:

Normas Finalidades

Portaria nº 09, de 02 de julho de 2020 

define critérios do Programa de Inovação Educação
Conectada - PIEC, para repasse de recursos
financeiros às escolas públicas de educação básica
em 2020.

Portaria nº 82, de 04 de agosto de 2021

define critérios do Programa de Inovação Educação

Conectada - PIEC, para repasse de recursos

financeiros às escolas públicas de educação básica,

no ano de 2021.

Lei 14.180, de 1º de julho 2001
Institui a política de Inovação Educação
Conectada.



Forma de cálculo para repasse:

N de alunos Tipo Valores Velocidade mínima de 

internet

15 a 199 alunos A R$ 2,451,00 20 Mbps

200 a 499 alunos B R$ 3.328,00 50 Mbps

500 ou mais alunos C R$ 3.892,00 100 Mbps

 O cálculo se da em função da faixa de matrículas registradas na

educação básica no Censo Escolar.



Serviços e equipamentos Custeio:

INFRAESTRUTURA DESCRIÇÃO

1. Firewall Solução de segurança que visa impedir 

tentativas de invasão a rede e conexões 

não autorizadas.

2. Serviço de implantação de infraestrutura 

(cabeamento)
É o serviço que irá instalar o

cabeamento para que seja possível

realizar a conexão dos dispositivos à

internet, por meio de cabos de rede.

3. Software de segurança por equipamento Serviço de proteção para cada 

equipamento, como antivírus, que visam 

proteger o dispositivo.



Equipamentos de Capital:

INFRAESTRUTURA PARA 

DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET 

DESCRIÇÃO

1. Acess Point permite interligar duas redes sem fio.

2. Wireless – Lan Switch dispositivo de hardware que fornece um único 

ponto de gerenciamento para todos os pontos 

de acesso em sua rede.

3. Switch com 8, 16, 24, 48 responsável por conectar vários computadores 

em uma mesma rede local.

4. Rack 6U serve para acomodação e organização de

cabeamento estruturado, equipamentos de

telefonia, telecomunicações como, roteadores

de internet fibra óptica, modens e outros

acessórios de informática tais como switches.



Equipamentos de Capital:

INFRAESTRUTURA PARA 

DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET 

DESCRIÇÃO

5. Nobreak funcionando como fonte de alimentação.

6. Ap’s com conexões simultâneas (até 

100 ou 200).

fornece o acesso à internet aos usuários,

com capacidade de até 100/200 conexões

simultâneas.



Equipamentos de Capital:

DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DESCRIÇÃO

1. Laptop Educacional Computador portátil.

2. Computador interativo O dispositivo permite apresentar conteúdos

digitais armazenados no servidor da escola.

(projetor multimídia).

3. Chromebook Computador portátil.

4. Notebook Computador portátil.

5. Tablet Computador portátil.

4. Lousa digital interativa Semelhante a uma grande tela de um

computador, porém mais inteligente e sensível

ao toque.



Equipamentos de Capital:

DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DESCRIÇÃO

5. Estação de recarga móvel equipamento utilizado para carregar a bateria

de equipamentos de TI usados em salas de

aula e permite o armazenamento e a recarga de

notebooks, tablets e Chromebooks, otimizando

o uso desses equipamentos.

6. Kit de robótica O kit de robótica ajuda você a aprender a

programar, conceitos de mecânica e

automação auxiliando no aprendizado da

eletrônica.



PDDE Interativo:



PDDE Interativo:



PDDE Interativo:



Plano de Ação Financeira – PAF (2021):



Estrutura organizacional:

Diretoria da Política de
Inovação Educação Conectada -
PIEC.

Coordenação Nacional

União Nacional dos
Dirigentes Municipais de
Educação - UNDIME.

Coordenação Estadual
DEPLAN

DGTI

DAGE

GTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO - SEMED.

Articuladores Municipais



Orientações gerais:

 O recurso do PDDE Educação Conectada é depositado na conta

do PDDE Qualidade. Nessa conta também estão o PDDE

Emergencial e Tempo de Aprender.

 Escolas com pendências de prestação de contas, vencimento de

biênio, problemas no Banco do Brasil ou Receita Federal devem

sanar as pendências antes da execução do recurso.

 O Plano de aplicação deverá seguir o Plano de Ação Financeira

(PAF). Atentar para os valores de custeio e capital.

 A execução do Plano ocorrerá após a validação do Plano de

Aplicação pelo Assessor da DDZ, COM VISTO do Chefe da

Divisão;



Orientações gerais:

• Para alterações no PAF:

• o gestor (a) deverá reunir a comunidade escolar para aprovação

e assinatura da Ata de Mudança de Ação.

• No caso de alterações técnicas (cabeamento, alteração de

equipamentos etc.) é obrigatória a apresentação do Parecer

Técnico emitido pelo TI da DDZ ou da DGTI.

• A Ata de Mudança de Ação e o Parecer Técnico devem ser

anexados ao Plano de Aplicação e ao processo de prestação de

contas da escola.



Orientações gerais:

 Internet para uso pedagógico: professores e alunos;

 Prioridade de instalação: salas de aula, corredores próximos as

salas de aulas, sala de professores, bibliotecas, sala de

informática, auditório etc;

 Orientações quanto aos equipamentos, estrutura de rede entre

outros, solicitar visita do técnico da DGTI ou consultar o técnico

da DDZ;

 A instalação da internet deve ser feita na rede adquirida pelo

Programa Educação Conectada. NÂO instalar na rede da

SEMED.



Orientações gerais:

Para solicitar visita técnica da DGTI/SEMED:

 Acessar o sistema de DEMANDAS;

 Escolher o tipo de serviço: Projeto Educação Conectada;

 Marcar o item “Solicitação” e descrever o serviço: visita

técnica, instalação de equipamentos, orientação técnica etc.



Orientações 2022:

Escolas com laboratório de informática revitalizados em 2020 e 

2021 devem priorizar o serviço de cabeamento para outras áreas 

da escola (sala de professores, auditório, salas de aula etc.) ou a 

contratação de internet;

Escolas podem adquirir equipamentos (roteadores, switch, nobreak

etc) para substituir os que foram danificados (furto ou queima).

Desde que tenham recursos de CAPITAL disponíveis no PAF;

Escolas com equipamentos adquiridos, mas não instalados podem

contratar serviço de cabeamento e solicitar a instalar, desde que

tenham recursos de CUSTEIO disponíveis no PAF;



Contratação de serviços:

• Verificar se operadora/empresa é optante pelo Simples

Nacional;

• A escola NÃO pode contratar pacotes “Combo” (internet,

telefone e canais de tv), por se caracterizar venda casada;

• No Contrato de Prestação de Serviços de internet deverá

constar o nº de meses (parcelas), os valores mensais a serem

pagos e a data da vigência do serviço.

• É recomendada a contratação de internet por um período

máximo de 12 meses.



Contratação de serviços:

• Atentar para os valores “promocionais”, contratos com

período de “Fidelidade”, multas contratuais, custos adicionais

para instalação da internet, custos com visita de técnico etc.

• Obs.: Caso a escola contrate internet com velocidade menor

do que a recomendada pelo MEC deverá manter, para fins de

eventuais auditorias, documentações que comprovem as

seguintes situações: preço praticado na localidade que

impossibilite a contratação da velocidade recomendada ou

inexistência de oferta local de serviço de conexão de internet

com a velocidade recomendada.



Pesquisa de preço (seguir PDDE Básico):

• Pesquisas por e-mail, e/ou outros meios eletrônicos devem

conter:

• Nome completo da empresa (Razão Social), CNPJ, endereço

completo incluindo o CEP;

• Descrição do plano ofertado e os valores cobrados;

• O documento deverá ser impresso pela escola e anexado à

Pesquisa de Preço (documento oficial do FNDE), que deve

ser preenchido com todos os dados da proposta do

fornecedor;

• O fornecedor também poderá preencher a planilha oficial do

FNDE, se assim desejar, desde que a devolva à UEx.



Pesquisa de preço (seguir PDDE Básico):

• Caso não seja possível realizar as três pesquisas de preço

para contratação de serviço de internet a escola poderá

anexar as pesquisas possíveis e apresentar documentação

que justifique o não cumprimento da legislação.

• Um documento da empresa informando que NÃO FORNECE

o serviço para a área da escola poderá ser usado como

justificada e anexada às demais propostas. (Fonte:

Orientação do Programa Educação Conectada-MEC 2018.

Gerência de Análise e Prestação de Contas)



Pagamentos:

•

• O pagamento será MENSAL, via boleto bancário/fatura com

código de barras por meio de cheque nominal.

• Usando o Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil nas

funções de débito automático, transferência bancária ou

pagamentos.

Comprovantes:

• Cópia do cheque ou;

• Comprovante de transferência para conta do fornecedor ou;

• Comprovante de pagamento via código de barras ou;

• Comprovante do débito automático.



Pagamentos de fatura com atraso:

•

• No caso de multas e juros de faturas em atraso, estas

poderão ser pagas desde que a escola tenha saldo de

CUSTEIO disponível.

• No processo de prestação de contas deve constar a

justificativa para o não pagamento da fatura em tempo hábil.

Exemplo: gerenciador financeiro bloqueado, escola com

biênio vencido, troca de gestor etc.

• É vedado o pagamento de faturas em atraso com recursos

próprios, pois não há possibilidade de ressarcimento.



Renovação de contratos:

• Contrato que NÃO HOUVE REAJUSTE, aproveitar a última

ATA DE PREÇO e efetivar a Contratação.

• Neste caso, junta-se cópias das pesquisas anteriores e a

ATA DE PREÇO, se faz a nova ATA e descreve a tomada

de decisão por aproveitamento de ATA DE PREÇO.

• Contratos com REAJUSTE DE PREÇO, a UEX deve

FAZER NOVA PESQUISA e NOVO CONTRATO



Serviço de suspensão temporária de internet:

• Desligamento temporário do serviço de internet pelo período

mínimo de 30 dias e de no máximo 120 dias, podendo ser

solicitado uma vez ao ano;

• Não há cobrança de taxa para suspensão e reativação do

serviço.

• Situações para solicitar o serviço: reforma da escola, troca de

prédio, troca de gestor, problemas com o Gerenciador

Financeiro etc.;

• Como fazer: gratuitamente, no SAC das operadoras; Obs.:

solicitar o número de protocolo que servirá de comprovante caso

haja cobrança do período em que o serviço ficou inoperante.



Cancelamento de serviço de internet:

•

Loja: o cancelamento é realizado de imediato ou o atendente

pode instrui-lo a usar outro canal para este serviço.

Site da empresa: o pedido deve ser efetivado no prazo de 2

(dois) dias úteis.

Telefone: cancelamento imediato no caso de falar com o

atendente ou prazo de 2 (dois) dias úteis no caso de usar o

autoatendimento.

Em todos os casos: anotar o número do protocolo. Pode-se

ainda solicitar a empresa que encaminhe o protocolo via e mail.



Medidor de Internet:

Obs.: A relação de escolas com medidores já instalados será encaminhada via e mail.

Para instalação do medidor, o gestor deve agendar, via DEMANDA, a visita do TI da SEMED.

Quando: Escolas COM contratação de internet - após a instalação da internet.

Escolas SEM contração de internet – após a execução do PAF.



Medidor de Internet:



Plataforma do Educação Conectada:

 Endereço: http://educacaoconectada.mec.gov.br

http://educacaoconectada.mec.gov.br/


Ranna Torres
e-mail: ranna.torres@semed.manaus.am.gov.br

Regina Marcia Santos

e-mail: regina.santos@semed.manaus.am.gov.br

CONTATO




