COMUNICADO ELETRÔNICO Nº 01/2021/COMAG/CGAME/DIRAE/FNDE

Assunto: Prazo para envio do Plano de Atendimento - PDDE - Sala de Recursos
Multifuncionais e Bilíngues de Surdos
Senhor(a) Diretor(a),
Com o objetivo de promover ações de acessibilidade e apoio à inclusão escolar dos
alunos da educação especial matriculados em classes comuns do ensino regular, a Diretoria
de Políticas de Educação Especial da Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação SEMESP, do Ministério da Educação/MEC desenvolve, com recursos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação/FNDE, o Programa Sala de Recursos.
Conforme disposto na Resolução CD/FNDE Nº 15 de 07 de outubro de 2020, os
recursos do Programa Sala de Recursos são repassados por meio do Programa Dinheiro Direto
na Escola – PDDE e devem ser destinados às ações de aquisição de materiais didáticos e
pedagógicos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, para atender as
especificidades pedagógicas dos estudantes da educação especial, matriculados em classes
comuns das escolas públicas do ensino regular das redes estaduais, municipais e do Distrito
Federal.
Sua escola foi contemplada pelo programa, mas até o momento não identificamos
o plano de atendimento na base de dados do MEC em pddeinterativo.
Após o preenchimento do plano e dos itens salvos, ao lado de "detalhamento de
itens", o gestor deve acessar a aba "síntese" e clicar em "enviar para o MEC". Somente após
o envio ao MEC é que o procedimento todo será realizado com sucesso.
Aos gestores novos que ainda não têm acesso ao pddeinterativo, pedimos que
entrem em contato com o comitê gestor do PDDE na secretaria de educação do seu
município/estado, e solicite o acesso.
O prazo final para o envio do plano foi prorrogado até o dia 12/02/2021.
Maiores orientações contatar a Diretoria de Educação Especial por meio dos
telefones (61) 2022-9183 ou 2022-7662 e ainda pelo e-mail cgmt@mec.gov.br.
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