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Rede nº 470/2020 

Data: 31/08/2020 

 

Assunto: PROGRAMA NOVO ENSINO MÉDIO (PRONEM) – ATENÇÃO  

 

Senhores Diretores,  

 

Informo que será dado início as atividades do Programa de Apoio ao Novo Ensino 

Médio, do Ministério da Educação. Dessa forma, foi realizada a primeira 

Orientação Técnica no dia 13 de agosto de 2020, tendo como participantes: 

representantes da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, responsáveis pelo 

programa, os Interlocutores das Diretorias de Ensino, Dirigentes e os gestores das 

escolas contempladas. 

 

Os assuntos tratados nessa OT foram os seguintes: 

 ● O que é o Programa, seus objetivos, metas e finalidades; 

 ● Planos aprovados com ressalvas;  

 ● Início do Programa; 

 ● Itinerários Formativos; 

 ● Utilização dos recursos recebidos;  

 ● Encontros formativos;  

● Materiais que serão disponibilizados. 
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A partir desse primeiro encontro e com as dúvidas levantadas, a equipe elaborou uma 

série de documentos para melhor orientá-los. 

Segue a lista de documentos necessários para que as escolas possam dar início à 

execução do Programa: 

1- Portaria MEC n. 649, de 10/07/2018;  

https://drive.google.com/file/d/1RiHmteauOK3Km73101LvgK5UvJW7MOYn/view 

2- Portaria MEC n. 1.024, de 04/10/2018;  

https://drive.google.com/file/d/1XVLp7dkhriXhLTjuLSvqmRNP0Fxnu4Ki/view  

3- Resolução MEC n. 21, de 14/11/2018;  

https://drive.google.com/file/d/1i7jXwggdw4dAaArKgPC_Cg6CNQkxJyz7/view 

4- Guia de Perguntas e Respostas levantadas pelos participantes na OT;  

https://drive.google.com/file/d/1jOC398BDEeYsRUFVSUfWaXka11wm08ny/view  

5- Passo a Passo para acesso ao Plano realizado na Plataforma do PDDE 

Interativo;  

https://drive.google.com/file/d/1J2pfxOyBIkYvDNEOR26VfWb3OF3w3npQ/view  

Solicitamos também que todas as Unidades Escolares, participantes do 

Programa Novo Ensino Médio, respondam o questionário do Google DOCS, 

impreterivelmente, até 11 de setembro de 2020, por meio do link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe43zX1z6lYjN8W88pItkgbrXKixWP

HCjZ_o_zwCVI2M4oJZA/viewform   
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O questionário supracitado é de suma importância, pois as dúvidas e/ou sugestões que 

não foram contempladas na OT poderão ser feitas e sanadas, possibilitando, assim, 

que todos executem o programa com respaldo da equipe. 

A partir do mês de setembro, serão organizados os encontros formativos por polos, 

conforme acordado na reunião. Assim que as agendas forem definidas, transmitirei o 

comunicado oficial da SEDUC aos interessados. 

Obs: A lista das escolas contempladas, com os respectivos valores de Custeio e 

Capital, bem como a data de recebimento será encaminhado para e-mail 

administrativo (exxxxxxa@educacao.sp.gov.br) dessas unidades escolares.  

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

maria.ramos07@servidor.educaco.sp.gov.br  

 

 

Atenciosamente, 

 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino – Região Norte 2 
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