
 

 
 

 

PROGRAMA DE INOVAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA 

 
Base Legal: 

✔ Portaria n. 09, de 02 de julho de 2020; 

✔ Portaria nº 29, de 25 de outubro de 2019; 

✔ Resolução FNDE/CD nº 9, de 13 de abril de 2018; 

✔ Decreto nº 9.204, de 23 de novembro de 2017; 

✔ Portaria Nº 82, de 4 de agosto de 2021; 

✔ Manual de Conectividade, versões 1, 2 e 3. 

 
O Programa de Inovação Educação Conectada é uma parceria entre os 

Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações que 

pretende apoiar a universalização do acesso à internet de alta velocidade nas 

escolas, colaborando na formação de professores para práticas pedagógicas 

mediadas pelas novas tecnologias e fomentar o uso de conteúdos educacionais 

digitais na educação básica, garantindo melhores oportunidades para os estudantes 

por meio de uma educação inovadora. 

 
O Programa está organizado em quatro dimensões: 

Visão: objetiva estimular o planejamento da inovação e da tecnologia como 

elementos transformadores da educação, promovendo qualidade, equidade, 

contemporaneidade e melhoria de gestão nas escolas públicas;  

 
Formação: oferta de formação continuada a professores, gestores e articuladores.  

Além de disponibilizar materiais de apoio para que as escolas possam incluir o 

componente tecnológico em sala de aula; 

 
Recursos Educacionais Digitais: incentivo a produção, a aquisição e a 

socialização de recursos educacionais digitais entre as redes de ensino; 

 

http://educacaoconectada.mec.gov.br/images/pdf/portaria_29_25102019.pdf
https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/11948-resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA9,-de-13-de-abril-de-2018
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9204.htm
http://educacaoconectada.mec.gov.br/images/pdf/portaria_n_82_piec.pdf


 

 
 

Infraestrutura: investimentos, por meio do PDDE, para ampliação do acesso ao 

serviço de conectividade para a infraestrutura interna e dispositivos que possibilitem 

o uso de tecnologia em sala de aula. 

 
O Programa prevê a destinação de recursos para cobertura de despesas de custeio, 

capital ou ambos, devendo ser empregados:  

I – na contratação de serviço de acesso à internet ofertada por via terrestre; e 

II – na implantação, nas dependências da escola, de infraestrutura para distribuição 

interna do sinal da internet. 

 
As ações ocorrerão em três fases: 

Indução, Expansão e Sustentabilidade, no período de 2017 a 2024.  

 
Os valores de repasse correspondem ao número de alunos de cada escola: 

 

Nº de matrículas Velocidade média de 
referência 

Valor de repasse 

15 a 199 alunos 20 Mbps R$ 2.451,00 

200 a 499 alunos 50 Mbps R$ 3.328,00 

500 ou mais alunos 100 Mbps R$ 3.892,00 

 

Diagnóstico da escola: Aba para preenchimento pela equipe escolar, composta por 

questões que tratam das quatro dimensões do Programa: Visão, Competência, 

Conteúdos e Recursos Digitais e Infraestrutura. Ao término do preenchimento, a 

escola (Gestor e Professores) receberá uma devolutiva com sugestões sobre 

medidas concretas para engajar a comunidade escolar no uso das tecnologias 

digitais. 

Plano Local de Inovação: consiste em um conjunto de ações priorizado a partir do 

resultado do Diagnóstico, de forma a orientar a inclusão da inovação e da tecnologia 

digital na prática pedagógica das escolas. 

Plano de Ação Financeira – PAF: consiste no planejamento financeiro do recurso a 

ser recebido pela escola. Nesse planejamento, a equipe escolar deverá priorizar os 

itens de custeio e de capital, de acordo com a realidade da escola. 

Monitoramento do PAF: Aba na qual o gestor responderá questões sobre o Plano 

de Ação Financeira (PAF) especificando de que maneira utilizou o recurso recebido. 

 



 

 
 

Monitoramento de velocidade de internet: O Simet Box e Monitor Banda Larga 

são aparelhos que permitem a qualquer usuário, a qualquer tempo, medir a 

qualidade da conexão banda larga, visualizando os resultados imediatamente, assim 

como o histórico das medições anteriores. Esses medidores são gerenciados pelo 

Comitê Gestor da Internet/CGI, órgão criado pelo programa e responsável pelo 

monitoramento da internet oferecido às escolas. 

 
Execução do recurso: 

1. A execução do recurso ocorrerá somente após a validação do Plano de Aplicação 

pelo Assessor da DDZ, com visto do Chefe da Divisão; 

2. Elaboração do Plano de Aplicação conforme o Plano de Ação Financeira/PAF 

(documento preenchido no PDDE Interativo e aprovado pelo MEC); 

3. Para elaboração do Plano de Aplicação o gestor deverá consultar o PDDERex e 

verificar o valor de recurso de custeio e/ou capital a escola dispõe;  

4. Escolas que apresentam problemas quanto à prestação de contas, vencimento do 

biênio do Conselho Escolar, Banco do Brasil ou Receita Federal somente poderão 

executar o recurso após sanar os problemas encontrados; 

5. O recurso será repassado às escolas em Parcela Única Anual sendo depositado 

na conta PDDE Qualidade. Vale ressaltar que nessa conta também é depositado 

recurso do Programa Mais Alfabetização, portanto, cabe ao gestor da Unidade 

Executora consultar os extratos bancários para verificar o valor de recurso 

disponível para cada Subação da Ação; 

6. Fazer constar nos documentos comprobatórios das despesas realizadas com 

recursos financeiros de custeio e capital (notas fiscais, faturas, recibos etc.) a 

expressão “pagos com recursos do FNDE/PDDE-QUALIDADE/Educação 

Conectada”; 

7. Proceder à execução e prestação de contas dos recursos do Programa nos 

moldes do PDDE;  

 
Contratação de serviço de conectividade/ internet e/ou serviço de cabeamento:  

1. Importante entrar em contato com o técnico de suporte de TI da SEMED, 

responsável pelas devidas orientações técnicas; 

2. Para contratação de serviço de conectividade/internet e/ou serviço de 

cabeamento, deve-se considerar o valor previamente disponibilizado no PAF; 

3. Fica vedada a contratação, por parte da UEx, de serviço de Combo (internet e 

telefone), por se caracterizar venda casada; 



 

 
 

4. Caberá à escola verificar se a operadora/empresa é optante pelo Simples 

Nacional (para emissão de Nota Fiscal e Recibo de Prestação de Serviço – 

item obrigatório na resolução para toda prestação de contas); 

5. Realizar pesquisa de preço, no mínimo, em três empresas do ramo, habilitadas e 

legalizadas; 

6. A Unidade Executora deve realizar um Contrato de Prestação de Serviços de 

acordo com o valor disponível no PAF, informando os valores mensais e n.º de 

parcelas a serem pagas; 

7. A operadora de internet contratada deverá emitir boleto/nota/fatura mensal para 

que a UEx possa realizar o pagamento mensalmente por boleto bancário, 

cheque nominal, transferência eletrônica ou cartão; (solicitar da Operadora 

contratada a emissão da nota fiscal e recibo de prestação de serviço para compor 

a prestação de contas da UEX – item obrigatório para toda prestação de contas); 

8. Atentar para o dia de vencimento do boleto para não gerar multas de atraso; 

9. Caso a escola contrate internet com velocidade menor do que a recomendada 

pelo MEC (20, 50 e 100MB) 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; 

10. Se por meio da Secretaria a escola já dispõe de internet nas velocidades 

sugeridas para o número de matrícula não é preciso contratar a internet via 

Programa; 

11. Outra situação que poderá ocorrer é a escola ter cadastrado uma velocidade 

superior à disponível na região. Exemplo: a escola fez a previsão no PAF de 

contratação de 50 mbps de velocidade de internet, porém, na localidade tem 

disponível apenas 25 mbps. Nessa situação, a escola poderá contratar dois 

fornecimentos que totalizam 50mbps. Porém deve apresentar declaração 

confirmando que na região não existe a contratação solicitada; 

12. Para quaisquer alterações de ação no PAF já aprovado pelo MEC, caberá à 

escola reunir a comunidade escolar para aprovação da mudança de ação e 

assinatura da Ata, que deverá ser assinada por todos os presentes e anexada ao 

Plano de Aplicação e processo de prestação de contas.  

 
O que observar antes de assinar contrato com a operadora:  
 



 

 
 

● Valores “promocionais”; 

● Velocidade de download (baixar arquivo) e de upload (enviar arquivo) ; 

● Franquia; 

● Fidelidade; 

● Multas; 

● Contrato. 

 
Adequação da escola: 

1. Para adequação do espaço (laboratório, sala de mídia, salas de aula, etc), a 

escola poderá contar com a parceria do Assessor de Tecnologia da DDZ e/ou 

Assessor Técnico de DGTI; 

2. Verificar o funcionamento da rede elétrica, refrigeração e pontos de instalação de 

equipamentos; 

 
PLATAFORMAS DE APOIO 

 
● Plataforma do Programa de Inovação Educação Conectada 

Endereço:  http://educacaoconectada.mec.gov.br 
 
● Plataforma Integrada de Recursos Educacionais Digitais/ MecRed 

Endereço: https://plataformaintegrada.mec.gov.br/home 
 
● Medidor de internet Educação Conectada 

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

 

 

 

http://educacaoconectada.mec.gov.br/
http://educacaoconectada.mec.gov.br/
https://plataformaintegrada.mec.gov.br/home
https://plataformaintegrada.mec.gov.br/home
http://medidor.educacaoconectada.mec.gov.br/

