Rede nº 515/21
Data: 06/08/2021
Assunto: OFERTA DE NOVOTEC INTEGRADO E DOS ITINERÁRIOS DE ÁREAS DO
CONHECIMENTO COM NOVOTEC EXPRESSO EM 2022
Senhores Diretores:
Como parte do processo de implementação do Programa Novotec em 2022, segue link
com a lista das escolas que têm possibilidade de implementar os itinerários formativos do
Novotec Integrado (cursos técnicos) e/ou de Área do Conhecimento com habilidades do
mundo do trabalho (cursos do Novotec Expresso).
No link abaixo:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZiM_RhESj9JcZiYf1yZeFkpGpJjwPKG/edit#gid=1424223048
Vocês vão encontrar as sugestões de itinerário formativo para as turmas de 2a série e a
situação das escolas que em 2021 já têm o Novotec Integrado.
Pedimos que vocês analisem a planilha com atenção, observando as orientações e
comentários.
A base enviada possui 2 abas:
Aba “1. Lista Escolas Novas”
Escolas que não têm Novotec hoje e podem implementar o programa no Itinerário
Formativo a partir da 2ª série, seja do Novotec Integrado (curso técnico) e/ou do Novotec
Expresso (área do conhecimento com cursos de habilidades do mundo do trabalho).
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As escolas na lista têm condições de implementar o Novotec, ao lado delas mostramos
as opções de curso e itinerário sugeridas. Essas opções estarão disponíveis na SED
quando o diretor da escola for escolher os IFs a serem ofertados na escola.

Aba “2. Lista Escolas que têm Novotec em 2021” – PEDRO DE MORAES VICTOR
DR
Escolas que têm turmas Novotec Integrado precisam observar se o ingresso de novos
estudantes na turma de reoferta do curso será na 1a série (modelo vigente) ou na 2a
série (modelo Novo Ensino Médio). Essa informação encontra-se na coluna E dessa aba.
Ingresso no curso técnico a partir da 1ª série: a rematrícula será para os estudantes
do 9o EF, portanto não há opção de Novotec enquanto itinerário formativo para ser
escolhido na SED.
Ingresso no curso técnico a partir da 2a série: esta escola deverá selecionar a opção
de curso Novotec.
Integrado na SED para a turma de reoferta. É possível alterar o curso ofertado hoje,
observar as opções.
Se a escola tiver como sugestão um desses cursos: Análises Clínicas, Eventos, Design
de Interiores, Design Gráfico, Química, Nutrição, Farmácia, Eletrônica ou Eletrotécnica,
lembre-se que é uma tentativa de atendimento a partir de adequações na infraestrutura
da escola. O próximo passo é receber visita técnica.
Pedimos que aguardem o contato da FDE.
Receber a visita não indica que a escola já tenha sido selecionada para receber o
laboratório e a turma com o curso.
A implementação final da turma na escola estará garantida se dois fatores forem bem
sucedidos: (i) há número suficiente de estudantes matriculados na turma após o período
de rematrícula e (ii) a licitação para atendimento com escolas técnicas privadas foi
concluída com fornecedores em todos os lotes e regiões.
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Oferta de Novotec Integrado e dos Itinerários de Áreas do Conhecimento com
Novotec Expresso em 2022
Como parte do processo de implementação do programa Novotec em 2022, estamos
enviando um arquivo com a lista das escolas que têm possibilidade de implementar
os itinerários formativos do Novotec Integrado (cursos técnicos) e/ou de Área do
Conhecimento com habilidades do mundo do trabalho (cursos do Novotec Expresso).
No arquivo vocês vão encontrar as sugestões de itinerário formativo para as turmas de 2ª
série e a situação das escolas que em 2021 já têm o Novotec Integrado.
Pedimos que vocês analisem a planilha com atenção, observando as orientações e
comentários.
A base enviada possui 2 abas:
Aba “1. Lista Escolas Novas”
Escolas que não têm Novotec hoje e podem implementar o programa no Itinerário
Formativo a partir da 2ª série, seja do Novotec Integrado (curso técnico) e/ou do Novotec
Expresso (área do conhecimento com cursos de habilidades do mundo do trabalho).
As escolas na lista têm condições de implementar o Novotec, ao lado delas
mostramos as opções de curso e itinerário sugeridas. Essas opções estarão disponíveis
na SED quando o diretor da escola for escolher os IFs a serem ofertados na escola.
Aba “2. Lista Escolas que têm Novotec em 2021” – PEDRO DE MORAES VICTOR
DR
Escolas que têm turmas Novotec Integrado precisam observar se o ingresso de novos
estudantes na turma de reoferta do curso será na 1a série (modelo vigente) ou na 2a
série (modelo Novo Ensino Médio). Essa informação encontra-se na coluna E dessa aba.
Ingresso no curso técnico a partir da 1ª série: a rematrícula será para os estudantes
do 9º EF, portanto não há opção de Novotec enquanto itinerário formativo para ser
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escolhido na SED.
Ingresso no curso técnico a partir da 2ª série: esta escola deverá selecionar a opção
de curso Novotec Integrado na SED para a turma de reoferta. É possível alterar o curso
ofertado hoje, observar as opções.
Se a escola tiver como sugestão um desses cursos: Análises Clínicas, Eventos, Design
de Interiores, Design Gráfico, Química, Nutrição, Farmácia, Eletrônica ou Eletrotécnica,
lembre-se que é uma tentativa de atendimento a partir de adequações na infraestrutura
da escola. O próximo passo é receber visita técnica.
Pedimos que aguardem o contato da FDE.
Receber a visita não indica que a escola já tenha sido selecionada para receber o
laboratório e a turma com o curso.
A implementação final da turma na escola estará garantida se dois fatores forem bem
sucedidos: (i) há número suficiente de estudantes matriculados na turma após o período
de rematrícula e (ii) a licitação para atendimento com escolas técnicas privadas foi
concluída com fornecedores em todos os lotes e regiões.
Em caso de dúvidas ou encaminhamento de informações, favor contactar o PCNP
Willians responsável pelos Programas MEC na Diretoria de Ensino, por meio do
endereço eletrônico: williansoliveira@prof.educacao.sp.gov.br ou pelo telefone: 22099858

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