Senhor(a) Gestor(a),
Devido a pandemia da COVID-19, no ano de 2020 a Secretaria de Estado de Educação
enfrentou o desafio de organizar sua rede de ensino a fim de possibilitar ao estudante a
continuidade do seu percurso escolar e uma das ações realizadas foi a aprendizagem
por meio dos Planos de Estudos Tutorados-PET.
No entanto, muitos estudantes não fizeram a devolutiva dos PET trabalhados pelos
professores em 2020, inclusive do PET final/avaliativo. Conforme Memorando-Circular
nº 9/2021/SEE/SPP, é papel da escola acompanhar o estudante, indicar e disponibilizar
novamente os PET que não foram realizados por ele no ano de 2020 para que a carga
horária seja integralizada e, assim, não ocorra a interrupção do percurso escolar.
Para os estudantes dos cursos semestrais, como é o caso da Educação de Jovens e
Adultos, cursos profissionais e curso Normal de Nível médio, a data limite para
entrega dos PET referente ao ano letivo de 2020, conforme citado no referido
Memorando-Circular era até 31/05/2021, portanto, para aqueles que ainda não fizeram
a devolutiva dos PET, a escola deve envidar todos os esforços na busca de alternativas
para sanar tais pendências considerando o menor tempo para conclusão da modalidade
pelo estudante e a continuidade de seu percurso escolar.
Tendo como pressuposto a regularização da vida escolar, principalmente dos
estudantes em terminalidade, você diretor, em conjunto com a comunidade escolar
deverão realizar uma campanha visando a mobilização dos alunos dos cursos
semestrais para a entrega dos PET do ano letivo de 2020 até 16/07/2021, data de
encerramento do semestre letivo.
Lembrando que o registro do estudante no SIMADE deverá ser modificado para
“aprovação”, assim que o estudante fizer a devolutiva dos PET 2020, conforme
orientações do Memorando.SEE/DINE nº 30/2021, enviado dia 16/04/2021.
Para auxiliar nesta campanha segue em anexo uma Carta que deverá ser encaminhada
aos estudantes que se encontram na situação descrita enfatizando a importância da
regularização da sua vida escolar, principalmente dos estudantes em terminalidade.
Estamos certos de que podemos contar com V. Sa. nesta importante ação no sentido
da continuidade das aprendizagens dos estudantes e a consequente regularização da
vida escolar dos jovens, adultos e idosos que frequentam as nossas escolas.

Atenciosamente,

