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Governo do Estado de São Paulo 
Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

22/02/2022 

 

REDE Nº 026      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: MATERIAIS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA 
 

Com o intuito de coletar informações sobre as entregas dos materiais didáticos de Língua Inglesa 

para os Anos Iniciais, encaminhamos este formulário para que sejam preenchidas informações 

relevantes sobre o quantitativo de livros recebidos pela Unidade Escolar, para melhor 

acompanhamento de eventuais faltas, excessos e falhas no processo de entrega. 

 

O formulário deverá ser preenchido até o dia 28/02/2022.  

Link: https://forms.gle/MeeY4XzXSv4cmmLo8 

Núcleo Pedagógico 

 

 
ASSUNTO 02: PROGRAMA JOVEM SENADOR 21/22 
 

O Programa Jovem Senador, promovido pelo Senado Federal, permite que estudantes, com até 

19 anos, matriculados no Ensino Médio das escolas públicas estaduais e do Distrito Federal 

possam conhecer a estrutura e o funcionamento do Poder Legislativo no Brasil. 

Para participar, as unidades escolares (UE) estão convidadas a promover internamente a 

produção de redações com o tema “200 anos de Independência: lições da história para a 

construção do amanhã.” 

As redações deverão ser encaminhadas exclusivamente para o e-mail 

jovemsenadorsaopaulo@gmail.com até o dia 18/03/2022, juntamente com os demais 

documentos listados abaixo: 

• Ficha de inscrição disponível no site do Programa Jovem Senador 

• Cópia do RG do aluno e do professor orientador; 

• Cópia do CPF do aluno e do professor orientador; 

• Folha de redação disponível no site do Programa Jovem Senador 

www12.senado.leg.br/jovemsenador 

O estudante que tiver sua redação selecionada participará da Semana de Vivência em Brasília 

no período de 27/6/2022 até 1/7/2022 juntamente com o seu professor orientador. As despesas 

decorrentes de transporte, alimentação e hospedagem serão custeadas pelo Senado Federal. 

https://forms.gle/MeeY4XzXSv4cmmLo8
www12.senado.leg.br/jovemsenador
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Governo do Estado de São Paulo 
Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

Para maiores informações sobre o programa acesse o site www12.senado.leg.br/jovemsenador. 

Equipe do Núcleo Pedagógico                                      

 

 

ASSUNTO 03: FORMAÇÃO DE RECUPERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
 

Senhores Diretores, 

 

A Senhora Dirigente Regional de Ensino convoca o Diretor das Unidades Escolares dos segmentos 

Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais para Formação de Recuperação e 

Acompanhamento, que ocorrerá de forma remota, conforme segue: 

 

Data: 23/02/2022 (Quarta -feira) 

Público-alvo: 01 Diretor dos Anos Iniciais 

Horário: 8h30min as 10h 

Local: Plataforma Digital Teams 

Link da reunião de Formação 23/02: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MTEzMzkzNGItNGFiZi00ODZhLWIwZDUtNGIzMWMyNmZhNmI2%40thread

.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250762edc-f950-4f48-b439-

ec342282600c%22%2c%22Oid%22%3a%22e60dfc31-8eae-4b9a-b632-

0e9dc4f9ee25%22%7d 

 

Data: 24/02/2022 (Quinta-feira) 

Público-alvo: 01 Diretor dos Anos Finais 

Horário: 8h30min às 10h 

Local: Plataforma Digital Teams 

Link da Reunião de Formação 24/04: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MWYyZDY5MGEtZjc2Yy00ZDI1LWEwOGItMmIyNzAxZmVjMWIy%40thread

.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250762edc-f950-4f48-b439-

ec342282600c%22%2c%22Oid%22%3a%22e60dfc31-8eae-4b9a-b632-

0e9dc4f9ee25%22%7d 

 
Equipe Recuperação e Acompanhamento 

 

 
 

www12.senado.leg.br/jovemsenador
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTEzMzkzNGItNGFiZi00ODZhLWIwZDUtNGIzMWMyNmZhNmI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250762edc-f950-4f48-b439-ec342282600c%22%2c%22Oid%22%3a%22e60dfc31-8eae-4b9a-b632-0e9dc4f9ee25%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTEzMzkzNGItNGFiZi00ODZhLWIwZDUtNGIzMWMyNmZhNmI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250762edc-f950-4f48-b439-ec342282600c%22%2c%22Oid%22%3a%22e60dfc31-8eae-4b9a-b632-0e9dc4f9ee25%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTEzMzkzNGItNGFiZi00ODZhLWIwZDUtNGIzMWMyNmZhNmI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250762edc-f950-4f48-b439-ec342282600c%22%2c%22Oid%22%3a%22e60dfc31-8eae-4b9a-b632-0e9dc4f9ee25%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTEzMzkzNGItNGFiZi00ODZhLWIwZDUtNGIzMWMyNmZhNmI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250762edc-f950-4f48-b439-ec342282600c%22%2c%22Oid%22%3a%22e60dfc31-8eae-4b9a-b632-0e9dc4f9ee25%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTEzMzkzNGItNGFiZi00ODZhLWIwZDUtNGIzMWMyNmZhNmI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250762edc-f950-4f48-b439-ec342282600c%22%2c%22Oid%22%3a%22e60dfc31-8eae-4b9a-b632-0e9dc4f9ee25%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWYyZDY5MGEtZjc2Yy00ZDI1LWEwOGItMmIyNzAxZmVjMWIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250762edc-f950-4f48-b439-ec342282600c%22%2c%22Oid%22%3a%22e60dfc31-8eae-4b9a-b632-0e9dc4f9ee25%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWYyZDY5MGEtZjc2Yy00ZDI1LWEwOGItMmIyNzAxZmVjMWIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250762edc-f950-4f48-b439-ec342282600c%22%2c%22Oid%22%3a%22e60dfc31-8eae-4b9a-b632-0e9dc4f9ee25%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWYyZDY5MGEtZjc2Yy00ZDI1LWEwOGItMmIyNzAxZmVjMWIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250762edc-f950-4f48-b439-ec342282600c%22%2c%22Oid%22%3a%22e60dfc31-8eae-4b9a-b632-0e9dc4f9ee25%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWYyZDY5MGEtZjc2Yy00ZDI1LWEwOGItMmIyNzAxZmVjMWIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250762edc-f950-4f48-b439-ec342282600c%22%2c%22Oid%22%3a%22e60dfc31-8eae-4b9a-b632-0e9dc4f9ee25%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWYyZDY5MGEtZjc2Yy00ZDI1LWEwOGItMmIyNzAxZmVjMWIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250762edc-f950-4f48-b439-ec342282600c%22%2c%22Oid%22%3a%22e60dfc31-8eae-4b9a-b632-0e9dc4f9ee25%22%7d
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ASSUNTO 4: ENTREGA DO ENVELOPE DE PAGAMENTO 
 

Sr. Diretor 
Sr. GOE 

 
Informamos que os formulários de pagamento deverão ser enviados para o e-

mail: destapag@educacao.sp.gov.br até o dia 24/02/2022. 

Deverão ser digitalizados em formato PDF, enviados individualmente especificando no assunto o 

tipo de formulário, o nome no interessado e o RG. 

 

Toda documentação referente a cada servidor (formulário + pesquisas) deverá estar no mesmo 

arquivo para que possamos encaminhar à Secretaria da Fazenda através do SP SEM PAPEL. 

Lembramos que o e-mail: destapag@educacao.sp.gov.br é exclusivo para 

envio de formulários de pagamento; 

   

- Consultar os pagamentos rejeitados no sistema SED – Recursos Humanos > Funcional > 

Consulta Processamentos Rejeitados, assim como no sistema PAPC nas opções 11.2.1 e 11.3.1;  

  

- Formulários referentes a carga horária rejeitada deverão ser enviados com a mensagem da 

rejeição na frente;  

  

- Informamos ainda que as aulas em substituição, mesmo que constem com "Processamento 

OK", não aparecem na consulta do PAPC 11.2.1 e 11.3.1, somente as aulas livres, entretanto, 

estando a carga horária em substituição com "Processamento OK", assim que disponibilizados 

os demonstrativos de pagamento, verificar se consta o referido pagamento;   

 

- Contratos novos (categoria O) rejeitados na SED e sem o PV ativo no PAPC 

(11.2.1) deve ser enviado formulário de pagamento (formulário 17 - aulas livres e/ou 

formulário 29 - aulas em substituição); 

 

-  Conferir no PAPC 11.2.1 se permanecem implantadas (EX ATIVO) 

as designações de Professores Coordenadores, Vice-Diretor ou Diretor de Escola designado, 

bem como se constam implantados o GTCN e o ALE (caso façam jus); 
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-  Lembramos ainda da necessidade de verificação no PAPC (11.2.1) da jornada dos 

docentes efetivos, se constar com ampliação/redução de jornada indevida, é 

necessário que seja encaminhado o formulário 26 (dentro da programação mensal), 

para fins de correção junto a Secretaria da Fazenda: 

 

Jornada 1 - Integral 

Jornada 2 - Básica 

Jornada 3 - Inicial 

Jornada 4 - Reduzida 

 

Obs: Lembramos que o formulário 02 pode ser enviado a qualquer momento somente 

no e-mail: destapag@educacao.sp.gov.br. Solicitamos que ao enviar o formulário 02, 

no campo do assunto seja discriminado quando tratar-se de alteração de sede/ 

alteração de dados pessoais/ alteração de dados bancários; 

   

- Ressaltamos a importância da conferência das cargas horárias entre SED e PAPC (11.2.1 e 

11.3.1), pois se houver a necessidade do envio de formulário em virtude de processamento 

rejeitado, a unidade escolar deve providenciá-lo dentro do prazo determinado, evitando assim 

que haja comunicação da falta de pagamento e/ou pagamento a menor a este núcleo após o 

fechamento do cronograma da Secretaria da Fazenda; 

 

 - Solicitamos a colaboração de todos para que não envie 

formulários de pagamento no e-mail: destanfp@educacao.sp.gov.br, enviar 

somente no e-mail: destapag@educacao.sp.gov.br.  

 

Luciana 

NFP 

 

 

 

ASSUNTO 05: NOVOS PRAZOS - AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 2022 
 

Informamos que o prazo da ADE Inicial, tanto as provas digitais quanto as impressas, foi 

prorrogado para 25 de fevereiro de 2022, aplicação e digitação, a fim de oportunizar a todos os 

estudantes realizá-la. 

 

mailto:destanfp@educacao.sp.gov.br
mailto:destapag@educacao.sp.gov.br
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A tela de monitoramento da aplicação da ADE encontra-se disponível na Plataforma de Atividades 

e Avaliação de São Paulo. 

Núcleo Pedagógico 

 

 
 
ASSUNTO 06: ADESÃO PROGRAMA APRENDER VALOR - 2022 

 

As adesões para Programa Aprender Valor para o ciclo de 2022 estão abertas até o dia 25 de 

fevereiro de 2022. 

 

No dia 04/02/2022 aconteceu uma live no CMSP sobre a adesão ao programa na Rede Estadual 

de SP, disponível no link https://www.youtube.com/watch?v=DdO6RrQ-9ms.  

 

Deixamos à disposição o site https://aprendervalor.bcb.gov.br/site/aprendervalor contendo as 

principais respostas às dúvidas sobre o Programa. 

 

Para aderir, segue também o link do tutorial para auxiliar no processo de adesão: 

https://aprendervalor.caeddigital.net/resources/arquivos/aprender_valor-tutorial_adesao.pdf. 

 

Núcleo Pedagógico 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DdO6RrQ-9ms
https://aprendervalor.bcb.gov.br/site/aprendervalor
https://aprendervalor.caeddigital.net/resources/arquivos/aprender_valor-tutorial_adesao.pdf

