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Ministério da Educação 
Esplanada dos Ministério, Bloco L, Edi�cio-Sede - 2º Andar - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70047-

900 
Telefone: 2022-9049 - h�p://www.mec.gov.br 

  

   OFÍCIO-CIRCULAR Nº 9/2020/CGICQT/DMESP/SEMESP/DMESP/SEMESP/SEMESP-MEC

Brasília, 27 de novembro de 2020.

 

Aos Secretários e Secretárias Estaduais de Educação;
Aos Secretários e Secretárias Municipais de Educação;
Aos Diretores e Diretoras das Escolas; e
Aos Comitês Gestores do Programa Dinheiro Direto na Escola.

 

Assunto: Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) – Escola do Campo. Adesão
alterna�va,  por e-mail. Escolas com recursos empenhados em 2019.

 

Prezados(as) Senhores(as),

 

1. O Ministério da Educação (MEC), por intermédio da Secretaria de Modalidades
Especializadas de Educação (Semesp), informa que, devido às adversidades apresentados pelo
novo Sistema do PDDE Campo, a documentação das escolas com recursos empenhados em
2019 poderá ser enviada, excepcionalmente, via e-mail, conforme as seguintes condições:

2. Os seguintes documentos deverão ser enviados EXCLUSIVAMENTE para o e-
mail pddecampo2020@mec.gov.br:

Plano de Trabalho;

Relatório fotográfico (3 a 5 fotos);

Termo de Compromisso;

Ata da reunião com a comunidade escolar.

Obs.: Documentos enviados para quaisquer outros e-mails serão desconsiderados;

A data limite para envio da documentação é 31 de dezembro de 2020;

Todos os documentos deverão ser salvos em formato (.pdf);

O limite dos arquivos anexados ao e-mail é de 10mb;

O Assunto do e-mail deverá conter o Código INEP da Escola, nome do
município e UF. (Ex.: 12028223 – ASSIS BRASIL – AC).

3. Ressaltamos que apenas as escolas com recursos empenhados em 2019
(relação anexa) poderão enviar a documentação por e-mail. Documentos enviados por escolas
que não estão nessa relação serão desconsiderados.
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4. A fim de concluir o processo de adesão dessas Escolas dentro do prazo
estabelecido, solicitamos que, além de serem cumpridos os requisitos acima, não sejam
encaminhadas dúvidas para o e-mail de adesão. Para isso deverão ser u�lizados os canais
divulgados anteriormente.

5. Por fim, informamos que o cadastro dos perfis de diretor(a) de escola e
secretário(a) municipal/estadual de educação no novo Sistema do PDDE Campo ainda devem
ser realizados.

 

Atenciosamente,

 

 

ILDA RIBEIRO PELIZ
Secretária de Modalidades Especializadas de Educação

Documento assinado eletronicamente por Ilda Ribeiro Peliz, Secretário(a), em 01/12/2020, às 11:16,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da
Educação.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2363384 e
o código CRC 3D6F49F5.

Referência: Caso responda a este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23000.022842/2020-70 SEI nº 2363384


