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Circular N.º 342/2019 – NPE 

Osasco, 16 de setembro de 2019. 

Senhores (as) Gestores (as) 

 

Assunto: Informações importantes - Programa Ensino Integral 2020 

 

A Dirigente Regional de Ensino de Osasco, no uso de suas atribuições legais, comunica:  

 

1. Cronograma da Adesão considerando a publicação da nova Resolução 44/2019, 

postergada data máxima para entrega dos documentos de adesão das escolas (parecer 

do diretor, registro da reunião com a comunidade e ata da reunião do Conselho de 

Escola) via sistema Portalnet para o dia 19/09, ao meio dia.  

 

2. Esse prazo vale tanto para as escolas que desejam aderir ao modelo de um turno de 

9 horas quanto de dois turnos de 7 horas. No dia 24/09, as DEs receberão um e-mail 

confirmando o ingresso das escolas que enviaram os documentos no Programa. Com 

as mudanças no programa trazidas pela Resolução 44/2019, profissionais 

classificados nas escolas que aderirão ao Programa e hoje afastados ou designados 

em outras unidades administrativas podem se interessar em voltar a sua escola de 

origem e participar do Programa. 

 

3.  Para permitir que a movimentação desses profissionais ocorra antes da inscrição 

para o credenciamento, a data a ser considerada como de adesão da escola, que antes 

era 13/09, passa a ser 27/09.  

 

4. Com isso, o cronograma fica como segue: 

• 19/09 às 12h00 (meio dia) - Data/hora limite para as diretorias inscreverem suas 

escolas pelo Portalnet (http://portalnet.educacao.sp.gov.br/login.aspx ) 
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 • 24/09 - Lista final das escolas PEI 2020 - devolutiva da SEDUC às Diretorias, por 

e-mail. 

 • 26/09 - Data limite para que profissionais interessados solicitem a cessação de sua 

designação e/ou afastamento em outras unidades para voltar a sua escola de origem 

que está na lista de Escolas PEI 2020 (o processo é automático, apenas a publicação 

no Diário Oficial pode demorar um pouco). 

 • 27/09 - todos os profissionais interessados devem cumprir jornada de trabalho em 

suas respectivas escolas   

Desde já agradece e conta com a costumeira colaboração e atenção aos prazos. 

Atenciosamente, 

Maristela Manfio Bonametti 

RG 16.277.864-8 

Dirigente Regional de Ensino 

Elza Sampaio  

RG 8.497.507-6 

Diretora do Núcleo Pedagógico 
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