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   OFÍCIO-CIRCULAR Nº 4/2022/CGFORG/DIFOR/SEB/SEB-MEC

Brasília, 21 julho de 2022.

 

Ao(À) Secretário(a) de Educação
  
Assunto: Prorrogação do prazo de adesão ao Programa Educação
e Família, Ciclo 2022, e do envio dos Planos de Ação das escolas. 
 

Senhor(a) Secretário(a),
 

1. A Diretoria de Formação Docente e Valorização de Profissionais
da Educação (DIFOR) comunica a prorrogação do prazo de adesão ao
Programa Educação e Família (PEF), Ciclo 2022, e do envio dos
Planos de Ação das escolas, ambos até o dia 22 de julho de 2022.
2. Essa decisão tem o objetivo de favorecer a adesão das
Secretarias de Educação Municipais e Estaduais e possibilitar a participação
das escolas de Educação Básica elegíveis no Programa Educação e Família,
especialmente aquelas que relataram dificuldades em elaborar o Plano de
Ação em razão de instabilidades no sistema PDDE Interativo.
3. Nesse sentido, para que a escola possa elaborar o seu
Plano de Ação, é imprescindível que a Secretaria de Educação faça
a adesão ao Programa no módulo PAR 4 do SIMEC (simec.mec.gov.br),
clicando no ícone PROGRAMAS DO MEC e no banner do Programa
Educação e Família (PEF). A partir desses comandos, a Secretaria de
Educação deverá aceitar o Termo de Adesão, indicar um Articulador para o
Programa, selecionar as escolas que participarão do PDDE Educação e
Família (podem ser todas) e enviar eletronicamente para o MEC.
4. Dessa forma, as escolas consideradas elegíveis, de acordo com
os critérios técnicos definidos pelo Programa e regulamentados pela
Resolução FNDE nº 3, de 19 de maio de 2022, poderão elaborar e enviar ao
MEC os Planos de Ação financiáveis com recursos da SEB/MEC, até o dia
22 de julho de 2022, por meio da Plataforma PDDE Interativo.
5. Cabe ressaltar que, conforme estabelece a Resolução
supracitada, a liberação dos recursos financeiros observará a dotação
orçamentária e a disponibilidade financeira, além de ficar condicionada ao
envio do Plano de Ação à SEB/MEC.
6. Outras informações sobre a adesão, bem como sobre a
elaboração e envio dos Planos de Ação das escolas, podem ser verificadas
na página do Programa Educação e Família (www.gov.br/mec/pef) e nos
seguintes documentos anexos:

Manual PEF – Orientações para adesão das Secretarias de
Educação. (https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-
informacao/institucional/secretarias/secretaria-de-
educacao-basica/programas-e-acoes/programa-educacao-
e-familia/pdf/OrientaesparaADESOaoPAR410jun22.pdf)
Planilha com a Lista de Escolas Elegíveis – Ciclo
2022. (https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?
src=https%3A%2F%2Fwww.gov.br%2Fmec%2Fpt-
br%2Facesso-a-
informacao%2Finstitucional%2Fsecretarias%2Fsecretaria-
de-educacao-basica%2Fprogramas-e-acoes%2Fprograma-
educacao-e-
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http://simec.mec.gov.br/
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.gov.br%2Fmec%2Fpef&data=05%7C01%7Cmerciaramalho%40mec.gov.br%7Ca0383e353fa5430d3d7b08da52f8d288%7Cb8c259325e764b2b9c53d41745e9c92d%7C0%7C0%7C637913525972122335%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ENcXMvLWK6%2FvAf7xnWAwOX%2BsN412yXJvg8limF3wcIY%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.br%2Fmec%2Fpt-br%2Facesso-a-informacao%2Finstitucional%2Fsecretarias%2Fsecretaria-de-educacao-basica%2Fprogramas-e-acoes%2Fprograma-educacao-e-familia%2Fpdf%2FOrientaesparaADESOaoPAR410jun22.pdf&data=05%7C01%7Cmerciaramalho%40mec.gov.br%7Ca0383e353fa5430d3d7b08da52f8d288%7Cb8c259325e764b2b9c53d41745e9c92d%7C0%7C0%7C637913525972122335%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=85m1jQTzkUzW1it6gqjWno8EVO7XnEDzzIqx1H0GRw0%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fview.officeapps.live.com%2Fop%2Fview.aspx%3Fsrc%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gov.br%252Fmec%252Fpt-br%252Facesso-a-informacao%252Finstitucional%252Fsecretarias%252Fsecretaria-de-educacao-basica%252Fprogramas-e-acoes%252Fprograma-educacao-e-familia%252Fpdf%252FEscolaselegveisPEF2022cargaparasite.xlsx&data=05%7C01%7Cmerciaramalho%40mec.gov.br%7Ca0383e353fa5430d3d7b08da52f8d288%7Cb8c259325e764b2b9c53d41745e9c92d%7C0%7C0%7C637913525972122335%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RT2Ynu2fSPiXPmFJJrxQ6kIqu4a1bOfwhA7jz41gsIA%3D&reserved=0


familia%2Fpdf%2FEscolaselegveisPEF2022cargaparasite.xlsx)
Manual PEF – Orientações para elaboração do Plano de
Ação. (https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-
informacao/institucional/secretarias/secretaria-de-
educacao-basica/programas-e-acoes/programa-educacao-
e-
familia/pdf/copy_of_OrientaesparaELABORAOdoPlanodeAodaescola2022semlogo1407.pdf)

7. Em caso de dúvidas, favor encaminhar e-mail para
programaeducacaoefamilia@mec.gov.br ou realizar contato telefônico por
meio do número (61) 2022-8358.

 
Atenciosamente,
 
 

RENATO DE OLIVEIRA BRITO
Diretor de Formação Docente e Valorização de Profissionais da Educação

DIFOR/SEB/MEC
 
 

Documento assinado eletronicamente por Renato de Oliveira Brito,
Diretor(a), em 21/07/2022, às 10:27, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 3441280 e o código CRC F5D46759.

Referência: Caso responda a este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23000.016072/2022-98 SEI nº 3441280
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