GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO OSASCO
Circular n.º 369/2018 – CIE/NIT
Osasco, 20 de agosto de 2018.

Prezado (a) Supervisor (a) de Ensino e
Gestor (a) de Escola
Assunto: Comunicado DETEC/CIMA 008/2018 – Programa Inovação Educação Conectada –
Nova Prorrogação - Urgente
Em conformidade com o Comunicado em epígrafe, Informamos que foi reaberto o
período de adesão das escolas selecionadas anteriormente para participação na ação de apoio à
conectividade, no âmbito do Programa de Inovação Educação Conectada.
Esta reabertura é apenas uma complementação para o período de adesão anterior, tendo
em vista a ocorrência de instabilidades no sistema que prejudicaram a conclusão do processo por
algumas escolas selecionada
A opção para adesão pelo diretor da escola estará disponível no PDDE Interativo
(http://pddeinterativo.mec.gov.br/login.php) até o dia 24/08/2018, somente para as escolas que
já tenham sido anteriormente selecionadas pela rede, e que eventualmente não tenham
completado o processo de adesão por qualquer motivo.
Segue anexa a relação da Escolas selecionadas, com a informação da situação no
processo de adesão e o tutorial para auxiliar, caso seja necessário.
Algumas Escolas optaram por não solicitar o apoio, estas Escolas devem elaborar
um ofício, com anuência da Equipe Gestora, Grêmio e APM e enviar para o Dirigente da
DE, justificando o motivo pelo qual não aderiu ao programa.
As demais Escolas da rede serão atendidas nas próximas fases do Programa, conforme
informado anteriormente.
Desde já, agradecemos pela atenção e permanecemos à disposição para os atendimentos
e/ou encaminhamentos necessários.
Cordialmente,
Carlos Robercio Pereira
Diretor Técnico I
NIT OSC

Nádia Ap. Lopes de Camargo
Diretora Técnica II
CIE OSC
Em substituição
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