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GABINETE
Como os alunos podem receber o auxílio merenda com o
aplicativo PicPay
O programa Merenda em Casa é um benefício do governo paulista para os estudantes
da rede pública em situação mais vulnerável. Mais de 732 mil estudantes estão recebendo o
subsídio no valor de R$ 55 mensais para a compra de alimentos.
Durante dois meses, o valor dobra e passa para R$ 110 a 113 mil alunos em situação
de extrema pobreza. O pagamento será feito por meio do aplicativo PicPay, que pode ser usado
em qualquer smartphone. O cadastro no aplicativo deve ser realizado no nome do responsável
pela família de cada estudante com direito ao subsídio.
“Não permitiremos a cobrança de nenhum tipo de taxa dessas pessoas. Então a
própria PicPay vai garantir o pagamento de todas as taxas. Se a pessoa decidir transferir para a
sua conta, a taxa bancária será bancada pela PicPay. Se resolver sacar no banco 24 horas, a
taxa cobrada será paga também pela PicPay. Isso foi uma condição colocada para que o
dinheiro público e o dinheiro dos parceiros sejam utilizados integralmente pelas pessoas”,
afirmou o Secretário de Estado da Educação, Rossieli Soares.

Passo a passo
– Pesquise por “PicPay” nas lojas virtuais Apple Store (para dispositivos iOS) ou
Google Play (para dispositivos Android) e faça o download do aplicativo.
– Crie uma conta no PicPay com seu nome, CPF e data de nascimento.
– Valide sua identidade. O usuário receberá notificações no aplicativo pedindo o envio
de uma selfie e uma foto do RG ou carteira de habilitação. A medida garante a segurança do
usuário no aplicativo e a confirmação da família como beneficiária do programa.
– Após a confirmação da selfie e do documento, o benefício é creditado na conta
PicPay do usuário.
Assista o vídeo aqui:
https://deadamantina.educacao.sp.gov.br/programa-merenda-em-casa/
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O benefício é oferecido aos alunos cujas famílias recebem o Bolsa Família ou vivem
situação de extrema pobreza e não recebem o benefício federal, de acordo com o Cadastro
Único do Ministério da Cidadania.
Compra de alimentos
– Não é necessário ter conta bancária ou cartão de crédito. É possível sacar o dinheiro
em um caixa eletrônico da rede 24Horas e transferir o valor para outras contas, sem taxa
adicional.
– O subsídio de R$ 55 será disponibilizado até o último dia útil do mês, sem descontos
de taxas.
– Os beneficiários poderão fazer pagamentos por meio do celular em mais de 2,5
milhões de estabelecimentos que aceitam PicPay. As lojas são identificadas por placas com o
QR Code do aplicativo ou no próprio sistema de buscas da ferramenta digital.
Veja como, aqui:
https://deadamantina.educacao.sp.gov.br/saiba-como-receber-o-recurso-do-programamerenda-em-casa/

O repasse de R$ 55 é subsidiado integralmente pelo Governo de São Paulo e será
oferecido enquanto as aulas da rede pública estadual permanecerem suspensas.
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NOTÍCIAS DA DIRETORIA
Estudantes da rede estadual terão aulas à distância na TV
aberta
A Secretaria de Estado da Educação irá oferecer aulas à distância para os alunos da
rede estadual. Trata-se do Centro de Mídias (centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br), que vai
permitir aos estudantes o acesso gratuito a aulas ao vivo, videoaulas e outros conteúdos
pedagógicos durante o período do isolamento social provocado pelo combate à COVID-19.
O download do Centro de Mídias SP está disponível para os sistemas Android e IOS.
Para ter acesso, estudantes e professores da rede estadual terão de fazer o login com os
mesmos dados usados na Secretaria Escolar Digital (SED). O aplicativo foi desenvolvido pela
IP.TV e doado à Secretaria de Estado de Educação (Seduc), durante a suspensão das aulas.
Além da ferramenta que vai viabilizar o ensino presencial mediado por tecnologia, o
Governo de São Paulo também fechou um contrato com a TV Cultura, que vai transmitir as aulas
por meio do Canal digital 4.3 – TV Cultura Educação.
As aulas na rede estadual de São Paulo estão suspensas desde o dia 23 de março
como medida de controle à propagação do coronavírus. Como a Seduc antecipou o período de
férias e recesso escolar, neste momento é importante que os estudantes acessem e conheçam
as ferramentas para se familiarizarem. As aulas que contarão como dias letivos recomeçam no
dia 22 de abril.
Segundo o Secretário de Estado da Educação, Rossieli Soares, a plataforma permite
grande interação entre professores e estudantes. “Este app irá auxiliar para que os professores
estejam mais próximos de cada um dos nossos 3,5 milhões de estudantes. Isso vai acontecer
graças à tecnologia, que deve ser cada vez mais uma grande aliada da educação”, afirmou.

Centro de Mídias
A plataforma digital e da TV Educação, vai permitir que os milhões de alunos da rede
pública tenham acesso ao ensino de qualidade com professores e especialistas da Secretaria da
Educação.
Para mais informações, acesse: centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br
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Aulas suspensas
As aulas na rede estadual de São Paulo estão suspensas desde o dia 23 de março
como medida de controle à propagação do coronavírus.
Como a Seduc antecipou o período de férias e recesso escolar, neste momento é
importante que os estudantes acessem e conheçam as ferramentas para se familiarizarem. As
aulas que contarão como dias letivos recomeçam no dia 22 de abril.
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NPE — NÚCLEO PEDAGÓGICO
1. NOVOTEC Virtual
Continuam abertas as inscrições para o NOVOTEC Virtual, com isso, durante o
período de suspensão de aulas presenciais, os alunos poderão aproveitar o seu tempo em
casa para estudos online.
O NOVOTEC Virtual é um curso online, numa plataforma moderna da Universidade
Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). São cursos de qualificação profissional de 80h,
com certificação garantida pelo Centro Paula Souza. Nesta Modalidade, o jovem é o
protagonista! Cada estudante vai cumprindo os conteúdos na plataforma no seu próprio ritmo,
com um prazo para finalizar.
Neste período, os cursos disponíveis são:
• Banco de dados Virtual
• Gestão Administração-Virtual
• Lógica de Programação-Virtual
• Planejamento Empresarial-Virtual

Poderá se inscrever os estudantes do Ensino Médio das escolas estaduais, que estão
na 1°, 2° ou 3° série, em qualquer período (matutino, vespertino ou noturno), bem como os
estudantes da EJA (Educação de Jovens e Adultos) das escolas estaduais.
A idade mínima para realizar os cursos é de 15 anos. No entanto, não há idade
máxima.
O curso dá um certificado de Qualificação Profissional emitido pelo Centro
Paula Souza. Mas, diferente dos outros, o aluno recebe um certificado para cada módulo que
completa. Assim, a cada jornada de aproximadamente 100 horas, o aluno recebe uma
certificação referente aos conhecimentos que obteve, com uma titulação de qualificação
profissional básica, que já poderá integrar o currículo profissional e auxiliar na busca por
emprego. Ao fim, juntando as quatro certificações, será possível ter a titulação do curso para
o qual o aluno se matriculou. Os certificados serão emitidos pelo Centro Paula Souza e serão
entregues na escola do aluno.
Para realizar a inscrição o aluno deve informar o seu RA e a sua data de nascimento,
e acessar o link abaixo.
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http://www.novotec.sp.gov.br/Curso/Modalidade/NovotecVirtual

http://www.novotec.sp.gov.br/FAQ

Solicitamos façam ampla divulgação (utilizando ferramentas virtuais) para que
os estudantes interessados realizem a inscrição.
Contamos com sua colaboração

2. Consulta Pública - Currículo EM
A consulta pública sobre o Curículo do Ensino Médio foi prorrogada para até dia 8 de
maio.
Nesse período, além da consulta online, *a SEDUC irá organizar grupos focais com os
professores da rede*.
A participação é totalmente voluntária e *os interessados deverão se inscrever pelo link,
até dia 22 de abril*: https://forms.gle/fJ7NzNeke2QNdneKA
A ideia é reunir professores por área de conhecimento entre os dias 27 de abril e 8 de
maio. Vamos fazer o possível para incluir todos os interessados nos grupos, mas é importante
ressaltar que temos recursos e tempo limitados, então é possível que alguns inscritos não
participem desse momento de diálogo.
Os grupos focais serão realizados utilizando a plataforma Teams.

3. Consulta Pública - Currículo EM - EJA
O Centro de Educação de Jovens e Adultos – CEJA, solicita para que seja promovida
a divulgação da consulta pública do Currículo Paulista - etapa do Ensino Médio - aos
estudantes e profissionais da educação que atuam com a Modalidade EJA
A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo disponibilizou para Consulta
Pública a versão preliminar do Currículo Paulista etapa do Ensino Médio, que estará aberta
até 19/04/2020, neste link.
https://sed.educacao.sp.gov.br/QuestionarioCurriculo/Index
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O Ensino Médio é a etapa final da Educação Básica, direito de todo cidadão brasileiro.
Todavia, a realidade do País tem mostrado que essa etapa representa um gargalo na garantia
do direito à educação. Pensando nisso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi
reformulada com o intuito de direcionar as aprendizagens para atender às expectativas dos
estudantes, as demandas da sociedade contemporânea e garantir a equidade. Isso implica em
organizar a escola de modo que acolha as especificidades dos estudantes, promovendo o
respeito à pessoa humana e aos seus direitos, que garanta aos estudantes serem
protagonistas de seu próprio processo de escolarização, que permita-lhes definir seu projeto de
vida. Assim, formando-os como sujeitos críticos, autônomos e responsáveis.
Informamos que por ora o cronograma do Enem está mantido e o exame não será
adiado, de acordo com o Governo Federal.

Cronograma:

a) Pedido de isenção: até dia 17/04.
- aluno que cursa a última série do ensino médio 2020, em escola da rede pública.
- tenha cursado todo ensino médio em escolas públicas ou como bolsista integral na
rede privada, além de ter renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio declare
estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro da família de baixa
renda, inscrita no cadastro Único para Programa Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

b) Inscrições: 11 a 22 de maio
c) Aplicação da prova Enem Digital: 11 e 18 de outubro
d) Enem impresso: 1 e 8 de novembro.

Confira o passo a passo para solicitar isenção da taxa de inscrição no Enem neste link
http://portal.mec.gov.br/component/content/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=88221:confira-o-passo-a-passo-para-solicitar-isencao-da-taxa-de-inscricao-noenem&catid=418&Itemid=86

Link para solicitar isenção da taxa de inscrição no ENEM
https://enem.inep.gov.br/participante/#!/
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4. EFAPE: Formação em Gestão Democrática: Grêmio
Estudantil e Formação em Gestão Democrática:
Conselheiros de Escola - 1ª Edição/2020.
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CRH – CENTRO RECURSOS HUMANOS
Remoção Docentes
Informamos que a prorrogação do prazo de procedimentos de deferimento de reserva, foi definido para
sexta-feira - 17/04/2020.
Alertamos para o fato de que a "Reserva" deve ser realizada compulsoriamente pelo Diretor de Escola,
para docentes que não estejam inscritos no Concurso de Remoção, que se encontrem em uma destas
situações: adidos, com constituição parcial de Jornada, ou ainda para aqueles que constituem jornada
em mais de uma unidade escolar.
Além disso, aproveitamos para lembrá-los do prazo das Escolas para a "Avaliação e Deferimento" das
inscrições, até 30/04/2020.
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ENVIO DE MATÉRIAS
Prezado(a) leitor(a),

Os textos podem ser enviados em arquivo do Word ou digitados no próprio corpo do e-mail.
As fotos não precisam estar junto com o texto digitado, podendo ser enviadas como anexo. É importante informar a legenda de cada imagem. Caso necessário, enviar autorização de uso da
ima- gem juntamente com as fotos.
As matérias devem ser enviadas até as QUINTAS-FEIRAS às 12:00, para o e-mail
deada.capetta@educacao.sp.gov.br.
O boletins publicados estão disponíveis no site da DER Adamantina, no menu “Boletim Informativo”.
Em caso de dúvidas ou sugestões, entrar em contato através do e-mail informado acima, ou
pelo telefone (18) 3502-2339.

