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Senhores Diretores, 

 

Informo as unidades escolares que a SEDUC/MEC está realizando uma força 

tarefa, para que as escolas não fiquem acumulando e reprogramando verbas de 

recursos dos programas que não existem mais, como é o caso do Mais 

Educação e Novo Mais Educação (PME/PNME), Ensino Médio Inovador 

(PROEMI) e o Mais Alfabetização (PMALFA). Com exceção desse último, os outros 

dois (PROEMI e PME/PNME) tiveram seus últimos repasses em 2018, e, 

portanto, com tempo suficiente para fazer uso das verbas enviadas. O 

acompanhamento dos gastos tem sido mensal e, é uma demanda importante 

que precisa ser acompanhada e respondida nos prazos solicitados. 

 

Seguem, abaixo, as orientações e informações sobre os Programas MEC: 

 

• Programa Mais Educação/ Novo Mais Educação: PME/PNME – o 

acompanhamento é mensal; podem utilizar os recursos com materiais, 

conforme atas enviadas e aprovadas, até dezembro/2020.  

Se alguma escola estiver com algum impedimento para efetuar gastos, devem 

comunicar a SEDUC/MEC, via e-mail: 

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

Valores insuficientes deverão ser devolvidos via GRU, com cópia 

encaminhada para o e-mail acima. 
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• Programa Ensino Médio Inovador: PROEMI – o acompanhamento é 

mensal; podem utilizar os recursos com materiais, conforme atas 

enviadas e aprovadas, até dezembro/2020.  

Se alguma escola estiver com algum impedimento para efetuar gastos, devem 

comunicar a SEDUC/MEC, via e-mail: 

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

Valores insuficientes deverão ser devolvidos via GRU, com cópia 

encaminhada para o e-mail acima. 

 

• Escola Acessível: Seguir o plano elaborado na plataforma do PDDE 

Interativo. Qualquer dúvida sobre as adequações arquitetônicas previstas 

entrar em contato com o Núcleo de Obras e Serviços da Diretoria de Ensino. 

Alterações no plano inicial, somente mediante registro em ata de reunião do 

Conselho. 

 

• Programas Novo Ensino Médio: PRONEM – a SEDUC/MEC realizou 

reuniões, dividindo as 198 escolas participantes em quatro grupos. Esses 

encontros, que visam auxiliar nas dúvidas tanto pedagógicas como da 

execução do programa, serão realizados no formato bimestral.  

 

Dúvidas ou encaminhamento de informações, entrar em contato com a PCNP Malu 

através do endereço eletrônico: maria.ramos07@servidor.educacao.sp.ogv.br  ou 

Tel.: 2209-9848.  
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Atenciosamente, 

 

Profª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino – Região Norte 2  


