
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO OSASCO 

 

 

Rua Geraldo Moran, 271 – Jardim Umuarama – Osasco – SP – CEP 06030-060         

Telefone: (11) 2284-8101         email: deosc@educacao.sp.gov.br 

 

   

  

Circular nº 100/2020 – ESE                 

Osasco, 18 de março de 2020. 

  

Srs.(as) Diretores (as) de Escola, 

 

Assunto: Orientações sobre os saldos reprogramados dos Programas MEC 

 

Conforme informações recebidas das escolas que preencheram o Google Docs, 

disponibilizado na Circular 38/2020, seguem algumas orientações repassadas pelos Interlocutores 

dos Programas do MEC da SEDUC, em relação aos saldos reprogramados (anexo) pelas unidades 

escolares para 2020:  

   

 Programa Novo Mais Educação (PNME): Apenas escolas com saldos é que realizarão as 

atividades, priorizando a recuperação em Língua Portuguesa e Matemática. Não esquecer de apontar 

as turmas na SED, para a coleta é preciso que as escolas solicitem ao NRM da Diretoria de Ensino, 

enviando as seguintes informações: nome e CIE da escola, município, quantidade de alunos, 

quantidade de turmas, e respectivo nível, anos finais. Escolas com valor insuficiente para formar 

turmas por pelo menos 4 meses, devem utilizar o saldo em materiais, respeitando a natureza de 

capital e custeio, registrando e explicando tudo em ata, que será essencial para a prestação de contas. 

Não reprogramar valores para 2021.  
 

Ensino Médio Inovador -PROEMI:   Programa extinto desde 2016, portanto as escolas devem 

utilizar ou devolver saldo em 2020, não reprogramar valores, utilizar todo recurso esse ano.  

 

ESCOLA ACESSÍVEL: utilizar valores conforme planejado, em caso de dúvidas na construção 

de rampas as escolas devem entrar em contato com o núcleo de obras da Diretoria para orientação.  
 

EDUCAÇÃO CONECTADA: as escolas receberam comunicado diretamente da CITEM, 

explicando como deveriam preencher o PAF, isso não foi para todas, somente as escolas que o MEC 

indicou que precisavam ser corrigidas. A abertura para preenchimento do PAF para todas as outras 

escolas deve ocorrer em breve, e os repasses das escolas que ainda não receberam também, deve 

ocorrer entre os meses de março e abril, porém, a escola só deve assumir responsabilidades se o 

repasse efetivamente cair na conta PDDE Qualidade.  
 

NOVO ENSINO MÉDIO: apenas 3(três) escolas estão participando desse programa, que ainda é 

um piloto em nossa Diretoria, será a primeira vez que as escolas receberão esse recurso. Não há 

previsão de datas, mas o repasse será feito na conta PDDE QUALIDADE. 
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RECADO IMPORTANTE PARA TODAS: é responsabilidade das unidades escolares atualizar 

as informações anualmente no PDDE Web utilizando  o link 

https://www.fnde.gov.br/pddeinfo/pddeinfo/escola/consultar para receber os recursos federais, 

evitando atraso no recebimento dos repasses. 
 

Contando com a atenção de todos, a supervisão de ensino antecipadamente agradece e se 

coloca-se à disposição para esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

 

                                                                                                           Supervisor de Ensino    

 Maria de Fátima Francisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo, 

William Ruotti 

RG 27.266.156-9 

Dirigente Regional de Ensino 

https://www.fnde.gov.br/pddeinfo/pddeinfo/escola/consultar

