Rede nº 051/2021
Data: 02/02/2021
Assunto: INFORMAÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS MEC: PME/PNME, PMALFA,
PROEMI, ESCOLA ACESSÍVEL, PRONEM E EDUCAÇÃO CONECTADA
Senhores Diretores,
Informo as unidades escolares, as orientações da SEDUC sobre os seguintes
Programas MEC: PME/PNME – Programa Mais Educação/Novo Mais Educação;
PROEMI – Programa Ensino Médio Inovador, Escola Acessível, PMALFA –
Programa Mais Alfabetização, PRONEM – Programa Novo Ensino Médio e
Educação Conectada.
•

Programa Mais Educação/ Novo Mais Educação: PNME – Preferencialmente
deveriam ter usado todo o saldo até dezembro e, apenas aquelas com saldos
ainda muito altos, poderiam reprogramar para 2021. Valores insuficientes
deveriam ser devolvidos via GRU.

•

Programa Ensino Médio Inovador: PROEMI – Preferencialmente deveriam ter
usado todo o saldo até dezembro 2020, e apenas aquelas com saldos ainda
muito altos poderiam reprogramar para 2021. Valores insuficientes deveriam ser
devolvidos via GRU.

•

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. Alterações no plano
inicial, somente mediante registro em ata de reunião do Conselho. Como o valor
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foi repassado em 2020, as escolas têm até dezembro de 2021 para
utilização total da verba.

•

Escola Conectada – Algumas escolas já receberam o repasse do PAF 2020 em
novembro, porém a grande maioria deve receber em 2021, sem data de
previsão.

•

Programa Mais Alfabetização: PMALFA – As escolas com saldo em conta
suficiente para executar o mínimo de três meses de atividades com o Professor
Assistente em todas as turmas podem utilizar o recurso agora em 2021. A
indicação da SEDUC/MEC é para que iniciem em 01/03/2021, desde que os
alunos estejam em formato presencial.

•

Programa Novo Ensino Médio: PRONEM - Escolas podem executar o plano já
elaborado, ou fazer alterações que atendam melhor as necessidades da escola.
Importante ressaltar, que o recurso é pedagógico e não de manutenção.

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com a PCNP Malu, por meio do endereço
eletrônico: maria.ramos07@servidor.educacao.sp.gov.br ou Tel.: 2209-9848.
Atenciosamente,
Profª Rosana Guerriero Andrade
Dirigente Regional de Ensino
Diretoria de Ensino – Região Norte 2
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