Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
24/02/2021

REDE Nº 023
Prezados,
ASSUNTO 01: ENTREGA DO ENVELOPE DE PAGAMENTO
Sr. Diretor
Sr. GOE
Informamos que os formulários de pagamento deverão ser enviados para o email: destapag@educacao.sp.gov.br até o dia 26/02/2021. Deverão ser digitalizados em
formato PDF, enviados individualmente especificando no assunto o tipo de formulário, o nome
no interessado e o RG;
Toda documentação referente a cada servidor (formulário + pesquisas) deverá estar no mesmo
arquivo para que possamos encaminhar à Secretaria da Fazenda através do SP SEM PAPEL.
Lembramos que o e-mail: destapag@educacao.sp.gov.br é exclusivo para
envio de formulários de pagamento;
- Consultar os pagamentos rejeitados no sistema SED – Recursos Humanos > Funcional > 7.8
– Consulta Processamentos Rejeitados, assim como no sistema PAPC nas opções 11.2.1 e
11.3.1;
- Formulários referentes a carga horária rejeitada deverão ser enviados com a mensagem da
rejeição na frente;
- Conferir no PAPC 11.2.1 se permanecem implantadas (EX ATIVO)
as designações de Professores Coordenadores, Vice-Diretor ou Diretor de Escola designado,
bem como se constam implantados o GTCN e o ALE (caso façam jus);
Obs: Para evitarmos problemas no pagamento dos docentes ou a
falta de processamento da carga horária, solicitamos verificar se os mesmos estão
com as devidas aulas associadas de acordo com a data de exercício e verificar
também os casos de associações, cujo docente se encontrava em
interrupção de exercício e/ou inclusão indevida da interrupção.
- Informamos ainda, que as aulas em substituição, mesmo que constem com "Processamento
OK", não aparecem na consulta do PAPC 11.2.1 e 11.3.1, somente as aulas livres, entretanto,
estando a carga horária em substituição com "Processamento OK", assim que disponibilizados
os demonstrativos de pagamento, verificar se consta o referido pagamento;

- Para as escolas PEI, verificar se as designações permanecem com o EX ATIVO no PAPC
11.2.1 e para as novas designações, solicitamos verificar se houve o processamento
automático, ou seja, se houve a implantação do EX sem a necessidade do envio do formulário.
No caso de novas designações que não surtiram efeito no processamento automático, as
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escolas deverão conferir se a designação consta inserida na SED, bem como enviar o devido
formulário para implantação do EX de forma manual;
Obs: Lembramos que o formulário 02 pode ser enviado a qualquer momento;
Obs: Para as escolas que necessitarem de orientações quanto ao envio de formulários, as
dúvidas poderão ser enviadas somente no e-mail: destanfp@educacao.sp.gov.br;
- Solicitamos a colaboração de todos para envio dos formulários até o dia 26/02/2021
(impreterivelmente);
- Favor não enviar formulários de pagamento no e-mail: destanfp@educacao.sp.gov.br,
somente no e-mail: destapag@educacao.sp.gov.br.

Luciana Silva
NUCLEO DE FREQUÊNCIA E PAGAMENTO

ASSUNTO 02: EM DIA COM A IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO MÉDIO

Encaminhamos às equipes gestoras os documentos disponibilizados pela COPED. Os documentos
e links devem ser divulgados aos interessados e trabalhados na escola:
· PPT utilizados nas formações sobre Projeto de Vida e o Novo Ensino Médio – Parte II (anexo) e
link da live realizada pela COPED no CMSP:
https://m.youtube.com/watch?v=sAJy8EKvJiI
· Link da formação realizadas no CMSP para os Diretores de Escola e PPT utilizado na formação
(anexo):
https://www.youtube.com/watch?v=0Xkfe7Nl8Is
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· Próximas formações:
Segue a programação de ações da semana do Novo Ensino Médio, lembrando que não teremos
a live de quarta-feira, excepcionalmente essa semana:
Aula de PV no CMSP
- Data: 24 de fevereiro (quarta-feira)
- Canal: 1ª série do ensino médio
- Horário: 16h30 às 17h
- Público-Alvo: estudantes da 1ª série
Seminário Novo Ensino Médio: Professores Coordenadores
- Data: 26 de fevereiro (sexta-feira)
- Canal: Trio Gestor
- Horário: 09:00 às 12:00
- Público-Alvo: Professores Coordenadores de escolas de ensino médio

Anexo 1: Formação de Professores_Projeto de Vida e o Novo Ensino Medio_Parte 1
Anexo 2: Seminário Novo Ensino Médio_Diretores de escola

Equipe Novo Ensino Médio
SUPERVISÃO ESCOLAR
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