Rede nº 312/21
Data: 01/06/2021

Assunto: PROGRAMAS MEC: MAIS EDUCAÇÃO / NOVO MAIS EDUCAÇÃO,
ENSINO MÉDIO

INOVADOR

–

PROEMI,

MAIS

ALFABETIZAÇÃO,

ESCOLA

CONECTADA E NOVO ENSINO MÉDIO – PRONEM

Senhores Diretores:
Monitoramento dos Programas: Solicito que as escolas preencham os formulários dos
programas a seguir: Mais Educação/Novo Mais Educação, Ensino Médio Inovador –
PROEMI, Mais Alfabetização, Escola Conectada e Novo Ensino Médio – PRONEM. Prazo
de retorno: 30/06.
MAIS EDUCAÇÃO https://forms.gle/YR1WhBqUr792yqtZ9
PROEMI: https://forms.gle/EjfdRvf3YFaiEszHA
MAIS ALFABETIZAÇÃO: https://forms.gle/duqJ8prv16iRMgSv8
PRONEM https://forms.gle/rSsLeuUoMQvRmqCx5
ESCOLA CONECTADA https://forms.gle/r8NJTgUaACBqrEK46
Programa Mais Educação/ Novo Mais Educação: PNME – PDEE Integral
Como o programa não está mais em atividade, as escolas deveriam ter zerados os saldos
em 2020. Porém, se a escola ainda possui valores desse repasse, devem utilizar,
respeitando custeio e capital.
Importante: não precisa mais formar oficinas com monitores no contra turno, podem
comprar materiais e realizar pequenos serviços nos ambientes pedagógicos, respeitando a
Resolução 8, de 16/12/2016.

NPE – Núcleo Pedagógico Educacional

Ressaltamos que o programa é de cunho pedagógico e deve ser executado nessa função,
não em manutenção. Saldos insuficientes devem ser devolvidos via GRU, e encaminhar
cópia para o PCNP responsável pelo programa.

Programa Ensino Médio Inovador: PROEMI – PDDE Qualidade –
Como o programa não está mais em atividade, as escolas deveriam ter zerado os saldos
em 2020. Porém, se a escola ainda possui valores desse repasse, devem utilizar,
respeitando custeio e capital. Ressaltamos que o programa é de cunho pedagógico e deve
ser executado nessa função, não em manutenção. Saldos insuficientes devem ser
devolvidos via GRU, e encaminhar cópia para o PCNP responsável pelo programa.
Escola Conectada – PDDE Qualidade –
As escolas que já receberam o repasse em abril e maio podem seguir o PAF elaborado, se
for necessário modificar as ações, as naturezas de capital e custeio devem ser
respeitadas.
Programa Mais Alfabetização: PMALFA – PDDE Qualidade –
Como o programa não está mais em atividade, as escolas deveriam ter zerado
os saldos em 2020. Porém, se a escola ainda possui valores desse repasse, devem utilizar
até dezembro do corrente ano. Importante: não precisa mais ser de uso exclusivo do
ressarcimento do professor auxiliar, podem comprar materiais que auxiliem nas
atividades híbridas.
Programa Novo Ensino Médio: PDDE Qualidade - 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 ou encaminhamento de informações, favor contactar o PCNP
Willians responsável pelos Programas MEC na Diretoria de Ensino, por meio do
NPE – Núcleo Pedagógico Educacional

endereço eletrônico: williansoliveira@prof.educacao.sp.gov.br ou pelo telefone: 2209-9858

Atenciosamente,
Prof.ª Rosana Guerriero Andrade
Dirigente Regional de Ensino
Diretoria de Ensino - Região Norte 2

NPE – Núcleo Pedagógico Educacional

