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1. Apresentação 

 

O Sistema de Material Escolar – 2010 é um sistema de fluxo de informações para 

acompanhamento da entrega dos kits escolares nas escolas estaduais. 

Os kits escolares serão entregues nas escolas pelos fornecedores vencedores do processo de 

licitação, de acordo com o tipo de ensino, a saber: 

 Ensino Fundamental I - para os alunos matriculados em: 

 Educação Infantil; 

 Ensino Fundamental Ciclo I; 

 Ensino Fundamental – EJA Ciclo I; 

 Ensino Fundamental – EJA Ciclo Semipresencial; 

 Ensino Fundamental II - para os alunos matriculados em: 

 Ensino Fundamenta Ciclo II; 

 Ensino Fundamental – EJA Ciclo II; 

 Ensino Fundamental – EJA Ciclo II Semipresencial; 

 Educação especial (todos os tipos)  

 Ensino Médio - para os alunos matriculados em: 

 Ensino Médio; 

 Ensino Médio – EJA; 

 Ensino Médio – EJA Semipresencial; 

Este sistema permite que as informações sobre a entrega dos materiais escolares sejam inseridas, 

alteradas e consultadas pelas unidades escolares, Diretorias Regionais de Ensino, Coordenadorias 

Regionais de Ensino, FDE/DAF/GSU, FDE/GIS/DSA e fornecedores, além de permitir a consulta de 

relatórios, em tempo real, pelo Governador e pelo Secretário da Educação. 

Para isso, cada usuário alimenta o sistema da seguinte forma: 

 os fornecedores emitem Guias de Remessa – GR dos materiais a serem entregues nas 

escolas, no dia em que a entrega será realizada; 

 as escolas, assim que recebem e conferem os materiais, alimentam o sistema, dando baixa no 

recebimento das Guias de Remessa – GR, e informam, quando necessário, a ocorrência de 

possíveis irregularidades com o material recebido. 

De posse dessas informações, o sistema gera automaticamente relatórios de acompanhamento 

sobre o processo de distribuição dos kits escolares, com dados atualizados em tempo real, para consultas, 

sempre que necessário. 

 

O Sistema de Material Escolar – 2010 é composto de cinco módulos: 

 

1. Módulo de Acesso Executivo: 

Este módulo permite acesso exclusivo para: Governador, Casa Civil, Secretaria da 

Educação e Secretaria da Fazenda, que poderão consultar os relatórios gerenciais do sistema 
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atualizados em tempo real, com informações precisas sobre a distribuição dos materiais escolares 

nas escolas e Diretorias de Ensino. 

 

2. Módulo FDE: 

Este módulo permite acesso exclusivo para as áreas envolvidas neste projeto: 

 Diretoria Executiva, Diretoria Administrativa e Diretoria Técnica, que poderão 

consultar os relatórios gerenciais do sistema, atualizados em tempo real, com 

informações precisas sobre a distribuição dos materiais escolares nas escolas e 

Diretorias de Ensino; 

 DAF/GSU: responsáveis pela gestão do projeto e suporte aos usuários do sistema, que 

permite consultar e inserir dados sempre que necessário; 

 GIS/DSA: responsáveis pelo desenvolvimento e manutenção do aplicativo solicitado 

pela DAF/GSU, para gestão da entrega dos materiais escolares nas escolas e 

Diretorias de Ensino. 

 

3. Módulo Coordenadorias: 

Este módulo permite acesso exclusivo para a Coordenadoria de Ensino da Região 

Metropolitana da Grande São Paulo – COGSP e a Coordenadoria de Ensino do Interior – CEI, 

que poderão consultar os relatórios gerenciais do sistema atualizados em tempo real, com 

informações precisas sobre a distribuição dos materiais escolares nas escolas e Diretorias de 

Ensino. 

 

4. Módulo Diretorias de Ensino: 

Este módulo permite acesso exclusivo às 91 Diretorias Regionais de Ensino: 28 

Diretorias Regionais de Ensino que estão sob a jurisdição da Coordenadoria de Ensino da Região 

Metropolitana da Grande São Paulo – COGSP e 63 Diretorias Regionais de Ensino que estão sob a 

jurisdição da Coordenadoria de Ensino do Interior – CEI. Essas Diretorias de Ensino poderão 

consultar os relatórios gerencias de baixa das escolas sob sua jurisdição e alimentar o sistema com 

informações. 

 

5. Módulo Escolas: 

Este módulo permite acesso às Escolas Estaduais do Estado de São Paulo, que receberão 

os materiais escolares de acordo com o tipo de ensino que oferecem. Deverão alimentar o sistema 

com informações sobre o recebimento dos kits e a qualidade do material recebido. 

 

6. Módulo Fornecedores: 

Este módulo permite acesso exclusivo aos cinco fornecedores vencedores do processo de 

licitação, que são responsáveis pela confecção e distribuição dos kits escolares nas escolas e 

Diretorias de Ensino. Deverão alimentar o sistema com informações sobre a entrega dos materiais 
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escolares, através do preenchimento da Guia de Remessa – GR, e repor os materiais que 

apresentarem irregularidades. 

 

  

Vale a pena lembrar que este manual será direcionado para as Escolas Estaduais, por 

isso detalharemos somente a navegação do Módulo Escolas. 

 

 

 

1.1. Vantagens 

 
 Cadastro via internet, sem necessidade de download de programas adicionais 

 Sistema disponível 24 horas 

 Facilidade de operação 

 Centralização dos dados 

 Armazenamento de dados em ambiente seguro, dotado de sistemas de backup e 

dispositivos de segurança 

 Possibilidade de inclusão de novas funcionalidades em caso de necessidade 

 Possibilidade de atualização e correção de dados 

 Sistema totalmente automatizado 

 

 

1.2. Requisitos de Sistema 

 Computador PC ou compatível 

 Acesso à internet, via banda larga ou conexão discada 

 Sistema operacional Microsoft Windows 98/ME/2000/XP 

 Microsoft Internet Explorer 5.5 ou superior 

 

 

1.3. Orientações de Navegação no Sistema  

O sistema disponibiliza os seguintes botões de navegação: 

Botão Função 

 Retorna para a tela anterior 

 Confirma os dados inseridos e processa a informação desejada 

 Processa a informação de acordo com as opções desejadas 

 Limpa os campos do formulário para realização de nova pesquisa 

 Imprime os dados disponíveis na tela. 
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2. Suporte Técnico - Contato 

 

 

O Sistema de Material Escolar – 2010 disponibiliza acesso ao suporte 

técnico através do link , localizado no menu lateral da primeira página 

do site, conforme destacado na figura ao lado. 

Ao clicar no link  o sistema disponibiliza o seguinte formulário 

para preenchimento: 

 

 

  

Este formulário poderá ser utilizado sempre que houver a necessidade de entrar em contato com a 

equipe de Suporte Técnico, para agilizar o atendimento dos chamados referentes: 

 a problemas com a senha de acesso; 

 aos problemas técnicos encontrados no sistema, que deverão ser informados com detalhes (se 

possível informar a mensagem de erro quando aparecer);  

 a necessidade de inclusão de novos recursos no sistema; 

 sugestões, críticas ou reclamações. 

 

Preencha todos os campos do formulário observando as seguintes orientações: 

No campo , selecionando com um clique através da , o tipo de 

usuário ESCOLA. 

Observe que o sistema abre dois campos no formulário, específicos do usuário ESCOLA: 

 e  .  
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Selecione sua Diretoria de Ensino e o nome da sua escola, e, em seguida, preencha os campos 

 e  corretamente, para que a equipe do suporte 

técnico consiga se comunicar com você quando necessário. 

Digite sua mensagem no campo . 

No campo , você pode anexar um arquivo, quando 

necessário. Basta clicar no botão  para localizar o arquivo desejado em sua máquina. Após 

encontrar o arquivo, selecione-o e clique no botão , para que o arquivo seja automaticamente anexado 

á mensagem. 

Para enviar a mensagem, após preencher todos os campos e conferir os dados inseridos, basta 

clicar no botão , para que sua mensagem seja encaminhada à equipe de suporte técnico, que 

entrará em contato com você o mais breve possível.  

Para voltar á tela anterior, basta clicar no botão . 



 
Manual de Referência e Operação 
Material Escolar - 2010  

 

 8 

3. Acessando o Sistema 

 

O Sistema de Gestão de Entrega de Material Escolar estará disponível através do endereço 

eletrônico  http://materialescolar2010.fde.sp.gov.br  que pode ser acessado: 

 digitando o endereço eletrônico diretamente no navegador; 

 pelo site da Secretaria da Educação (www.educacao.sp.gov.br), através do link  

, localizado no menu lateral direito da página inicial do site; 

 pelo site da FDE (www.fde.sp.gov.br), através do link , localizado no Saiba Mais 

da página inicial do site. 

Após digitar o endereço acima no navegador, será apresentada a página principal do “Material 

Escolar 2010”, ilustrada abaixo: 

 

 

 

 

Para acessar o sistema, a escola deverá fazer o login, com o 

usuário e senha padrão e em seguida clicar no botão Confirma, digitando: 

 No campo Usuário, o número do Código CIE da escola, com 6 

dígitos; caso o Usuário se lembre da senha do ano passado, 

esta senha poderá ser usada. 

 No campo Senha, senha padrão inicial, que são quatro últimos 

dígitos do Código CIE da escola. 

 

http://materialescolar2009.fde.sp.gov.br/
http://www.educacao.sp.gov.br/
http://www.fde.sp.gov.br/
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Por medida de segurança, o sistema solicitará a troca da senha inicial padrão, explicada no próximo 

tópico. 

 

3.1 Alteração de Senha 

Toda vez que o sistema identificar que o usuário efetuou o login digitando no campo Usuário, o 

número do Código CIE da escola e no campo senha, os quatro últimos dígitos do Código CIE da escola, o 

sistema solicitará a troca da senha padrão, para garantir a segurança, confiabilidade e integridade do 

sistema, através do formulário abaixo: 

 

Para cadastrar a nova senha, preencha os campos do 

formulário de Alteração de Senha seguindo as orientações abaixo e, 

em seguida clique no botão Confirma, para o sistema validar e 

salvar as informações digitadas. 

 

A nova senha poderá ter 4, 5 ou 6 caracteres (letras, números ou letras e números) e deve ser 

diferente do número do Código CIE da escola, para preservar a integridade e segurança do sistema, que 

solicitará a troca da senha sempre que identificar que a senha inicial não foi alterada. 

Digite no campo  a nova senha secreta, com 4, 5 ou 6 dígitos, e confirme a nova 

senha, digitando-a novamente no campo  e, em seguida, clique no botão Confirmar. 

O sistema confirma a alteração da senha, emitindo a mensagem: Operação realizada com sucesso! 

Clique no botão para entrar no sistema e ter acesso á tela inicial do módulo Escolas. 

Vale a pena lembrar que o usuário só terá acesso ao sistema digitando a senha secreta que acabou 

de cadastrar. 

Caso tenha necessidade de alterar sua senha, o usuário da escola deverá entrar em contato 

com sua Diretoria de Ensino e solicitar a “restauração de senha”. 

Após a Diretoria de Ensino restaurar a senha, ou seja, retornar a senha para a senha padrão 

inicial, o usuário deverá realizar novamente a alteração da senha inicial, como explicado neste tópico. 
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4. Módulo “Escolas” 

 

Este módulo permite acesso exclusivo às Escolas Estaduais do Estado de São Paulo que 

receberão os materiais escolares de acordo com o tipo de ensino que oferecem.  

Os responsáveis pela escola deverão alimentar o sistema com informações sobre o recebimento 

dos materiais e a qualidade do material recebido. 

A primeira tela do módulo Escolas apresenta o Menu Principal, ilustrado abaixo; 

 

 

Através do menu principal, o usuário irá navegar pelo sistema, de acordo com o assunto desejado. 

 

4.1. Consultar conteúdo dos conjuntos 

 

Ao clicar no link , o sistema disponibiliza um submenu, com as 

opções de consulta do conteúdo do material escolar recebido de acordo com o tipo de ensino que a escola 

possui, como mostra a ilustração a seguir:  

 

Para retornar á tela anterior, clique no botão Voltar.   

Ao clicar no link de cada conjunto escolar, o sistema disponibiliza na tela a descrição do conteúdo de 

conjunto escolar escolhido, permitindo ao usuário imprimir as informações sempre que necessário, e 

selecionar novo conjunto sempre que necessário. 

O botão Imprimir permite a impressão do conteúdo do Conjunto Escolar para Ensino Fundamental I. 

O botão Voltar retorna à tela anterior. 
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4.2 Dar baixa e informar irregularidades no recebimento dos 

conjuntos 

 

Ao clicar no link , o sistema disponibiliza 

um formulário com as informações dos conjuntos de materiais recebidos, para que sejam cadastradas as 

possíveis irregularidades que podem ocorrer durante o recebimento dos conjuntos de material escolar, como 

mostra a figura abaixo: 

 

 

 

O usuário responsável pelo recebimento dos conjuntos de materiais na escola deverá preencher o 

formulário após a conferência de todos os materiais, e informar as irregularidades somente quando for 

necessário, de acordo com as seguintes orientações: 

 no campo , digitar a diferença encontrada entre a quantidade de conjuntos de 

material escolar anotada na Guia de Remessa e a quantidade realmente recebida. Se não 

houver diferença, preencher o campo com zero “0”; 

 no campo , digitar a quantidade de conjuntos recebidos que estão danificados, ou 

seja, a quantidade de conjunto que, por exemplo: chegou violado, com falta de algum item do 

conjunto, está amassado, molhado, estragado, etc. Se todos os conjuntos de materiais 

estiverem completos e em perfeito estado de conservação, preencher o campo com zero “0”. 

Para processar a baixa dos conjuntos recebidos, clique no botão Confirmar. 

O sistema confirma a baixa das irregularidades dos conjuntos recebidos, emitindo a seguinte 

mensagem: Operação realizada com sucesso! 

Clique no botão OK para retornar ao formulário. 

 

Atenção: O sistema já traz preenchido o campo “Dada da confirmação do recebimento” e não aceita 

que esta data seja alterada. 

 

Observe que, após a confirmação da baixa das irregularidades para cada tipo de ensino, o sistema 

retorna ao formulário e preenche automaticamente os campos validados, com as informações de todas as 

pendências da UE, já solucionadas ou ainda aguardando a solução, por ordem numérica de Guia de 

Remessa, como mostra a figura abaixo: 
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Todas as irregularidades cadastradas deverão ser sanadas pelos fornecedores, através da 

reposição dos conjuntos de materiais informados pelo sistema. 

Para isso, o fornecedor deverá emitir uma Guia de Remessa de Reposição – GRR, que ficará 

disponível para conferência do usuário da escola, no item , explicadas no 

próximo item. 

 

 Vale a pela destacar que: 

 a UE não precisa usar de nenhum outro meio para informar as eventuais irregularidades 

porque o sistema automaticamente avisará os órgãos envolvidos; 

 os fornecedores poderão emitir mais de uma Guia de Remessa (realizar despachos parciais) 

por tipo de conjunto; 

 a UE deverá fazer os lançamentos com atenção e levar em consideração o número da Guia de 

Remessa; 

 a UE poderá digitar as eventuais irregularidades no momento do recebimento ou após a 

constatação do evento. 

 

4.3 Dar baixa nas irregularidades 

 
As irregularidades encontradas no recebimento dos conjuntos de materiais escolares, cadastradas 

no item anterior ( ), ficarão disponíveis no link  

. 

Todas as irregularidades deverão ser sanadas pelos fornecedores, através da reposição dos 

conjuntos de materiais informados pelo sistema. 

Para isso, o fornecedor deverá emitir uma Guia de Remessa de Reposição – GRR, que ficará 

disponível para conferência do usuário da escola. 

Ao clicar no link , o sistema mostra o formulário ilustrado a seguir, com 

as irregularidades cadastradas e as informações da Guia de Remessa de Reposição, para que, após o 

recebimento, o usuário da escola confira e dê baixa nas irregularidades sanadas, através do sistema. 
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Para dar baixa, localize a irregularidade pendente na tela e clique no botão Baixar, que se encontra 

na mesma linha do registro da irregularidade.  

O sistema confirma a baixa das irregularidades dos conjuntos recebidos, emitindo a seguinte 

mensagem: Operação realizada com sucesso! 

Clique no botão OK para retornar ao formulário, com as pendências da escola, já solucionadas ou 

ainda aguardando a solução, por ordem numérica de Guia de Remessa de Reposição – GRR. 

 

4.4 Acompanhamento dos despachos, recebimentos e baixas 

dos conjuntos 

Ao clicar no link , o sistema disponibiliza 

uma tabela com o demonstrativo geral dos conjuntos de materiais, detalhando a quantidade prevista de 

recebimentos, despachos, irregularidades pendentes e solucionadas. 
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Cada informação disponível nos campos da tabela é um link que, ao ser clicado, abre novo 

formulário com informações mais detalhadas sobre o tipo de ensino selecionado, como mostra a figura a 

seguir: 

 

 

 O botão Imprimir permite a impressão do acompanhamento da remessa do conjunto selecionado. 

 O botão Voltar retorna á tela anterior. 
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5. Aviso de emissão de Guia de Remessa 

 

Toda vez que um fornecedor emitir uma Guia de Remessa à escola, o sistema enviará 

automaticamente para a escola um e-mail com o seguinte teor: 

 

MATERIAL ESCOLAR 2010 

Emissão de Guia de Remessa 

  

Ilmo(a). Sr(Sra). Diretor(a) da 
(_______ nome da escola ______) 

 Comunicamos que acaba de ser emitida pela empresa (__________ nome da empresa _____) 

a Guia de Remessa de número (____ nº ____) de (______ nome do conjunto – EF I, EF II ou 

EM ______) para essa escola. 

Conforme cronograma da transportadora, as caixas com o material escolar constante da GR 
deverão ser entregues nos próximos sete dias, diretamente na escola. 

No momento da entrega a escola deverá: 

 receber e conferir o número total de caixas entregues; 

 assinar e carimbar (carimbo da escola) a GR confirmando o recebimento das caixas e 

devolvê-la à transportadora; 

 se houver diferença entre a quantidade de caixas entregue e o que consta da GR, anotar 
essa discrepância na própria GR antes de devolvê-la à transportadora. 

Lembramos que o portal da Secretaria da Educação (www.educacao.sp.gov.br) tem uma área 

específica na qual se encontram todas as informações pertinentes ao Material Escolar 2010, 

inclusive com instruções mais detalhadas sobre os procedimentos de recebimento das caixas e 

controle das entregas. 

 Atenciosamente, 

Gerência de Suprimentos (DAF/GSU) 

Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

 

 

Essa mensagem tem a finalidade de informar antecipadamente à escola sobre a remessa de 

material didático que irá receber e proporcionar-lhe tempo hábil de organizar-se para o recebimento e 

guarda das caixas para posterior conferência e distribuição aos alunos. 

http://www.educacao.sp.gov.br/

