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

23/06/2022 

 

REDE Nº 096      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: ATRIBUIÇÃO DE AULAS PROJETO DE RECUPERAÇÃO INTENSIVA 
JULHO/2022 – NÍVEL D.E. 
 

Senhor Diretor, 

 

Após processo de Atribuição de Aulas Projeto de Recuperação Intensiva Julho/2022 na unidade 

escolar, conforme disposto na Resolução SEDUC 142/2021, para aulas de Língua Portuguesa e 

Matemática, caso seja necessário, o saldo de aulas/classe deverá ser encaminhado para a 

Comissão de Atribuição de Aulas na Diretoria de Ensino, através de Bate Volta físico, entregue 

no Núcleo de Protocolo, impreterivelmente até as 12h do dia 27/06/2022. 

O modelo de bate volta utilizado deve ser o que se encontra disponível no link abaixo: 

 

 

Anexo: BATE E VOLTA PRI JULHO 

 

 

 

 

 
Comissão de Atribuição de Classes e Aulas 

                                     Supervisão Educacional 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2022/06/bate-e-volta-pri-julho.xlsx
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ASSUNTO 02: 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 24/06/2022. 

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

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

 

 

As dúvidas poderão ser enviadas também no e-mail: destapag@educacao.sp.gov.br 

 

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); 
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-  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); 

 

 

-  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: 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 Silva 

                                     Núcleo de Frequência e Pagamento 

mailto:destanfp@educacao.sp.gov.br
mailto:destapag@educacao.sp.gov.br
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ASSUNTO 03: RESULTADOS PRELIMINARES - SAEB 
 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou, 

no dia 17 de junho, a consulta aos resultados preliminares das escolas no Sistema de Avaliação 

da Educação Básica (Saeb) de 2021.  

Desta forma, os diretores escolares poderão verificar os resultados e, se for o caso, interpor 

recursos até o dia 23 de junho.  

Os procedimentos devem ser realizados por meio do Sistema Saeb, disponível no 

link http://saeb.inep.gov.br/saeb/. 

 

Reforçamos que no próprio site do INEP foram disponibilizados dois (2) guias de acesso de forma 

a apoiá-los neste processo, quais seja:  

• Guia de acesso ao Sistema SAEB disponível em guia_acesso_sistema.pdf (inep.gov.br);  

•  Guia de acesso aos resultados preliminares e recursos disponível 

em  guia_de_acesso_resultado_preliminar_e_recurso_do_saeb.pdf (inep.gov.br). 

Para eventuais dúvidas sobre o cadastro as Unidades de Ensino devem encaminhar para 

sistemasaeb@inep.gov.br. 

 

 

 

 
Equipe de Avaliação Externa 

                                      

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://saeb.inep.gov.br/saeb/
https://download.inep.gov.br/educacao_basica/saeb/2020/documentos/guia_acesso_sistema.pdf
https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/avaliacoes_e_exames_da_educacao_basica/guia_de_acesso_resultado_preliminar_e_recurso_do_saeb.pdf
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ASSUNTO 04: CONVOCAÇÃO PARA FORMAÇÃO SOBRE O PROGRAMA DE 
RECUPERAÇÃO APRENDER JUNTOS 
 

Prezados Diretores, 

 

A senhora Dirigente Regional de Ensino convoca os Coordenadores de Gestão Pedagógica 

(CGP), os Coordenadores de Gestão Pedagógica Geral (CGPG) e os Professores 

Coordenadores de Agrupamento Escolar (PCAE) para a formação sobre o Programa de 

Recuperação “Aprender Juntos”, que será realizada na forma presencial conforme abaixo: 

 

Data: 01/07/2022 

Horário: 09h às 16h 

Local: Diretoria Regional de Ensino – Rua das Figueiras, 1245 – Bairro Jardim – Santo 

André – SP (Sala de Vídeo Conferência) 

 

 

 

 
Equipe Programa de Recuperação e Aprofundamento 

 

 

 


