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COMUNICADO 
Nesta nova fase de distribuição de chips para alunos a Unidade 

Escolar deverá consultar o sistema de gerenciamento de chips (lá estão 

disponíveis todos os estudantes que manifestaram interesse na SED e 

portanto estão autorizados a receber o chip de internet conforme os 

critérios abaixo). 

Atenção, vale destacar que os estudantes que foram 

contemplados pelas 10 listas divulgadas pela Seduc-SP e não foram retirar 

o chip até o dia 31/05 NÃO podem mais receber o item. A partir de 

agora, seguindo a Resolução 30 2-3-2021, distribuiremos os chips para os 

próximos estudantes da lista de priorização. 

A escola deverá se atentar que deve completar turmas e, se 

houver chips suficientes, abrir novas turmas - sempre seguindo as regras 

de enturmação disponíveis no FAQ. 

Selecionar estudantes que manifestaram interesse (e que 

portanto aparecem na lista do sistema de gerenciamento de chips) e 

CONSULTÁ-LOS sobre o interesse em receber o chip e participar do "Além 

da Escola”. 

 

 
 

https://docs.google.com/document/d/1pxJpd-0iTOSLk3jJedZagrROr2a9P6Xwa-q3IJEhEXo/edit?usp=sharing
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Critérios para a Distribuição de Chips Remanescentes 
 

A seleção dos estudantes é de autonomia da escola/DE, desde 

que sejam observados os seguintes critérios: 
 

Estar em acordo com a Resolução Seduc-30, de 2-3-2021; 
Distribuir os chips com o objetivo de fechar turmas 

incompletas, seguindo as regras de enturmação (ver FAQ); 
Priorizar estudantes de alta vulnerabilidade social e que 

possuam maiores defasagens de aprendizagem ou 
dificuldade de acesso à internet e ao Centro de Mídias de 

São Paulo; 
Distribuir chips apenas para estudantes que possuam 

equipamento tecnológico tipo smartphone em condições 
de uso; 

Entregar e vincular os chips somente mediante Termo de 
Responsabilidade assinado pelo responsável do estudante; 

Priorizar os estudantes na seguinte ordem:  

9º ano e 3ª série > 8º ano, 1ª e 2ª série > 6º e 7º ano. 
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