GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE CAPIVARI

COMUNICADO
Solicitado por: ESE
Autorizado: Dirigente Regional de Ensino
Transmitido: NIT
Comunicado: 545/2021
Data: 27/08/2021
Assunto: Implementação dos IFs no NEM ano 2022

NEM - IFS ANO 2022
ATENÇÃO:
As escolas que têm apenas 01 turma prevista de 2ª série de ensino médio em 2022 para
ofertar itinerários seja no turno diurno ou noturno e que não têm salas ociosas nesse
respectivo turno, responder as questões abaixo e informar através do e-mail:
aulascapivari@gmail.com, até o dia 01/09/2021 às 12h

1. Nome da Escola:
2. Código CIE :
3. Em qual(is) turno(s) a UE possui apenas uma turma previsto para 2ª série em 2022 *

Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP
Telefone: (19) 3491-9200
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( ) Diurno
( )Noturno
( )Integral - 7h
( )Integral - 9h

4. Em qual(is) turno(s) a UE não possui salas ociosas?
( )Diurno
( )Noturno
( )Integral - 7h
( )Integral - 9h

5. Quais dessas estratégias a escola tem condições de se organizar para garantir que a turma seja dividida
para a oferta dos Itinerários Formativos

( ) Uso de outros espaços pedagógicos da escola, como Auditório, Anfiteatro, Teatro, Sala de Leitura,
Biblioteca, Sala de orientação de estudos, Videoteca, Sala de TV, Laboratório de informática,
Laboratório de Ciências (ou Física, ou Química, ou Biologia), Laboratório Multiuso, etc
( ) A escola possui um espaço, mas que precisa ser adequado para receber uma turma de itinerário
( )A escola precisa da construção de uma nova sala de aula para garantir a oferta
( ) Outra situação (descrever)

6. Apresente de forma detalhada, como será a implementação nessa escola, considerando
todos os turnos apresentados

Responsável:

Iara e Cintia
De acordo:

Clique ou toque aqui para inserir o texto.
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