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Circular n.º 040/2021 – CIE/NIT 

Osasco, 03 de março de 2021. 

 

Prezados (as) Srs.(as) Supervisores de Ensino e 

Diretores de Escola 

 

 

Assunto: Chip Com Internet -  Prazo para Adesão de Alunos da Rede Estadual de SP é Prorrogado 

até a Próxima Sexta-Feira (05/03/2021) 

  

  

Conforme informações encaminhadas diretamente às escolas pela Central de Atendimento SEDUC, 

reiteramos o que segue: 

 

O prazo para os alunos confirmarem interesse no chip com 3GB de internet foi prorrogado até 

esta sexta-feira (5). Retomamos contato para que todos colaborem com o objetivo de atender o 

maior número possível de jovens. Por isso, além dos estudantes, o contato com pais e responsáveis é 

fundamental.  

 

500 mil chips disponíveis 

Quem pode participar? 

Lembramos que a iniciativa atende alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental ou da 1ª à 3ª série 

do Ensino Médio, tanto do período diurno quanto noturno, de escolas regulares (incluindo EEI - 

Indígena, Quilombo, Área de Assentamento e alunos do noturno regular das PEIs). Todos serão 

acompanhados por um professor orientador.  

 

Benefício exige disciplina 

Os alunos que receberem o chip terão que acessar conteúdos do Centro de Mídias de São Paulo e de 

outras plataformas durante até 1h45 por dia, caso sejam do período diurno, e durante até 1h15, se forem 

do noturno, além de serem orientados pedagogicamente por um professor duas vezes por semana via 

chat do CMSP.  

 

Passo a passo para confirmar interesse 

Para estudar mais e realizar projetos, o estudante precisa acessar: http://bit.ly/3uy67yT com o mesmo 

login e senha usados no app do CMSP 

 

Passo a passo: 

Aluno > Questionário – Chips de Internet > Responder > Leia as instruções e responda às três questões 

> Salvar 
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Saiba mais 

As informações completas estão no link:  

https://www.educacao.sp.gov.br/chip-com-internet-prazo-de-adesao-de-alunos-da-rede-estadual-de-

sp-e-prorrogado-ate-proxima-sexta-feira/ 

 

Atenciosamente, 

 

Carlos Robercio 

Diretor Técnico I  

NIT OSC 

 

 

 

De Acordo: 

 

William Ruotti  

Dirigente Regional de Ensino 
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