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Prezados Diretores,  

 

Solicitamos especial atenção para aas orientações sobre o PAF - PDDE SP -  

NOVO ENSINO MÉDIO: 

A fim de liberar os repasses para as APMs do PDDE São Paulo - Novo 

Ensino Médio, para aquisição de itens referentes aos itinerários formativos 

oferecidos pelas escolas, solicitamos que as  mesmas planejem a aplicação 

do recurso para o exercício de 2021/2022. 

Neste sentido, foi disponibilizado no dia 18/08/2021 na Secretaria Escolar 

Digital - SED o Plano de Aplicação Financeira – PAF do Novo Ensino Médio, 

que deverá ser preenchido pelas escolas. 

A COFI enviará para aprovação da COPED os PAFs preenchidos. 

A data limite para finalizar o planejamento do PAF e encaminhar para a COFI 

será 15/09/2021, e esse prazo não será prorrogável. Se a Escola não efetuar 

o envio do PAF, não será possível repassar o recurso do PDDE-SP Novo 

Ensino Médio. 

As escolas só estarão aptas a receber o recurso quando finalizarem o 

planejamento dos seus itinerários formativos junto à COPED e realizarem a 

inclusão do PAF no sistema. Após confirmados os documentos, os repasses 



 
serão feitos, exceto para as APMs que possuem pendências na prestação  de 

contas ou em situação de bloqueio. 

É importante ressaltar que a escola deverá adquirir itens exclusivamente 

para a oferta de itinerários formativos. Essa aquisição deve ser feita com 

base no conjunto de itinerários que as escolas irão ofertar para as turmas de 

2ª série em 2022, tanto para turmas do diurno, como do noturno. Mais 

informações serão disponibilizadas no Manual de Aquisição do PDDE-SP 

Novo Ensino Médio, que estará disponível no Mural de Avisos da SED. 

Para facilitar o preenchimento e lançamento do PAF na SED, encaminhamos o que 

segue: 

- Tutorial de preenchimento e lançamento do PAF; 

- Manual de Aquisição do PDDE-SP Novo Ensino Médio; 

- Modelo do Plano de Aplicação Financeira do PDDE-SP Novo Ensino Médio; 

 

 

Profª Rosana Guerriero Andrade  
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