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COMUNICADO: 192 /2022 

RESPONSÁVEL: GABINETE DO DIRIGENTE  

AUTORIZADO POR: DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO 

DATA: 25/03/2022 

ASSUNTO: Processo para adesão ao PEI 2021/2022 

PÚBLICO-ALVO: Todas as Escolas Estaduais 

PUBLICAR NO SITE DA DIRETORIA DE ENSINO: Sim 

 

COMUNICADO 
Senhores (as) Gestores (as): 
 
Encaminhamos abaixo e-mail da equipe PEI/COPED com informações e documentos 
orientadores sobre o Processo para adesão ao Programa Ensino Integral (PEI) 2021/2022. 
 
Atenciosamente, 
 

HAROLDO RAMOS TEIXEIRA 
DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO 

 
_______________________________________________________________________________________ 

  

Prezado(a) Dirigente de Ensino, 
  
Desde 2012, 2.050 escolas aderiram ao Programa Ensino Integral (PEI), sendo que 973 
ingressaram no programa em 2022, a partir do processo para adesão realizado no ano 
anterior. Dando continuidade à expansão do programa, informamos que o processo para 
adesão ao PEI está aberto. 
  
O processo para adesão é estruturado para permitir que a comunidade escolar conheça o 
programa e se manifeste em relação à adesão ao PEI. Trata-se de um processo em que a 
consulta à equipe escolar, estudantes e responsáveis é fundamental. Solicitamos seu apoio 
para informar e orientar os(as) Diretores das escolas a liderarem este processo. Sugerimos 
a utilização do Guia de comunicação pelos(as) Diretores(as), que lista uma seleção de 
vídeos, depoimentos, imagens, animação, GIFs e cards para auxiliar no diálogo 
com  comunidade escolar. 
  

https://drive.google.com/file/d/1gkbcyWx-CLkhkyOr1DMz5GrswR0jOBwp/view?usp=sharing
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As orientações necessárias podem ser consultadas nos Documentos Orientadores 
da Diretoria de Ensino e da Escola. Os documentos necessários para indicação da escola no 
Portalnet deverão ser submetidos no Sistema de Indicação. 
   
  
Documentos de referência: 

• Procedimento da adesão ao PEI 2021-2022 - para Diretorias de Ensino 
• Procedimento da adesão ao PEI 2021-2022 - para Diretor(a) da escola 
• Manual para utilização do Sistema de Indicação do Portalnet 
• Guia de comunicação 

  
  
Atenciosamente, 
Equipe PEI – COPED 
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