Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
16/07/2021

REDE Nº 089
Prezados,
ASSUNTO 01: EM DIA COM A IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO ENSINO MÉDIO
Senhores Diretores, pedimos especial atenção para as informações abaixo:
I – Escolas com Ensino Médio
Convocação dos Diretores de Escola para divulgação das Matrizes Curriculares, com a SEDUC/
COPED, na seguinte conformidade:
Local: Diretoria de Ensino Região de Santo André
Dia: 20/07/2021
Horário: das 9 h às 17h
Salas: 00, 01 e de Videoconferência.

II– Informamos a alteração dos prazos das seguintes ações:
1. Divulgação das matrizes curriculares pela SEDUC: ocorrerá no próximo dia 20 de julho.
2. Período para as escolas definirem os Itinerários que serão oferecidos: até 18 de agosto.
3. Rematrícula: 23 de agosto.
III – PRÉ-ADESÃO AO NOVOTEC – 2022
Como parte do processo de definição e implementação dos itinerários formativos nas escolas
estaduais, especificamente para as opções de itinerários da Educação Profissional, ou seja, os
cursos técnicos do Novotec Integrado e aprofundamentos com cursos de qualificação
profissional do Novotec Expresso, a Secretaria de Educação, junto a equipe Novotec na
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, vai conduzir uma pré-adesão das escolas ao
Novotec como Itinerário em 2022.
Alguns esclarecimentos:
1. Prazo para responder: 21/07/2021.
2. O que é a pré-adesão?
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Com os resultados parciais do Questionário de Manifestação de Interesse dos estudantes, a
escola considera implementar um itinerário formativo com Novotec deverá demonstrar esse
interesse preenchendo um questionário simples.
3. Para quê a pré-adesão será utilizada?
Entender quais escolas consideram implementar os itinerários com Novotec é importante para
a análise do atendimento das turmas pelas escolas técnicas. Também dá uma noção
importante de municípios e regiões de implementação.
A pré-adesão não garante ainda o atendimento e a implementação de turmas Novotec na
escola.
Até o momento de definição final de quais Ifs serão implementados, as escolas terão acesso ao
que é viável de atendimento em relação ao Novotec.
Se a sua escola considera implementar turmas com Itinerário Formativo Novotec, tanto o
Integrado quanto o Expresso, o Diretor deverá verificar os resultados da Manifestação de
Interesse de seus alunos para responder o questionário da SED até o dia 21/07.
4. Acesso do formulário
O formulário se encontra na SED e deverá ser respondido pelo Diretor da Escola. Para acessar
o formulário seguir o caminho abaixo descrito:
1. Gestão Escolar > Cadastro de escolas > Escola > Inserir o nome e CIE da Escola.
2. Clicar em pesquisar. Abrirá a tela com várias opções, dentre elas a aba QUESTIONÁRIO.
3. Ao clicar em QUESTIONÁRIO. Aparecerá uma lista de questionários disponíveis para a
escola. Dentre eles as opções de NOVOTEC INTEGRADO E NOVOTEC EXPRESSO.
De acordo com o interesse da escola, clicar numa das opções de Novotec, no lápis. Essa opção
permite inserir respostas às questões. A Escola pode responder aos dois questionários Novotec
Integrado e Novotec Expresso.

Equipe do Ensino Médio
SUPERVISÃO ESCOLAR
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