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Assunto: PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS MEC NO ANO 

DE 2020 – ATENÇÃO   

 

Senhores Diretores, 

 

Informo os procedimentos para execução dos Programas MEC, no ano de 2020: 

Programa Mais Alfabetização (PMALFA):  

Programa encontra-se em fase de finalização.  

A previsão é que com o retorno das aulas presenciais em setembro, as escolas possam 

atender todas as turmas de 1º e 2º anos com professor auxiliar e, incrementar a 

recuperação com materiais diferenciados, desde que, sejam da natureza de custeio.  

O melhor é não reprogramar, pois para o ano que vem teremos o Tempo de Aprender, 

programa novo que atenderá essa mesma demanda.  

 

Programa Novo Mais Educação (PNME):   

Vamos analisar todas as atas enviadas pelas escolas que possuem mais de R$ 1000,00 

de saldo. Todas devem encaminhar, mesmo sendo Escola de Ensino Integral PEI. 

Aquelas com valores menores, podem utilizar o saldo em materiais. Importante que 

esses gastos sejam registrados em ata de reunião do Conselho e encaminhado junto à 

prestação de contas. Escolas com saldos insuficientes, devem devolver preenchendo 

uma Guia de Recolhimento da União – GRU. A escola deve solicitar auxílio das equipes 

financeiras das respectivas diretorias de ensino.   
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PROEMI:   

Não reprogramar valores, utilizar tudo esse ano. Também iremos analisar as atas 

encaminhadas, para valores abaixo de R$ 1.000,00 (um mil reais), seguir o mesmo 

procedimento do Novo Mais Educação.  

 

 

 

 

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 que preencheram o PAF 2019 e 2019/1 receberam os recursos esse ano e 

devem executar conforme o PAF lançado no PDDE INTERATIVO.  

Qualquer mudança ou alteração deve ser registrada em ata. O programa possui itens 

obrigatórios de compra, não podendo adquirir nada de diferente do que consta lá.   

 

NOVO ENSINO MÉDIO:  

Ainda não temos nenhuma novidade desse programa nem previsão de repasse.  

 

Qualquer dúvida, entrar em contato com a PCNP Malu, através do endereço eletrônico: 

marialuciaramos@prof.educacao.sp.gov.br 

 

Atenciosamente, 

Profª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino – Região Norte 2  

 

mailto:marialuciaramos@prof.educacao.sp.gov.br

