27/02/2019

REDE Nº 031
Prezados,
ASSUNTO 01: CAPACITAÇÃO – AGENTES DE SERVIÇOS ESCOLARES 2019
Tendo em vista a necessidade de atualização sobre as Boas Práticas de Manipulação de
Alimentos, haverá uma Orientação Técnica aos Agentes de Serviços Escolares (preparadores de
merenda) das escolas a seguir, na data e horário abaixo.
Data: Quinta-feira (07/03/2019), das 9h00 às 11h30
Local: Diretoria de Ensino Região de Santo André (Sala 4 – 1º andar) – Rua das Figueiras,
1245 – Bairro Jardim – Santo André
Salientamos que a presença dos colaboradores envolvidos (Agentes de Serviços Escolares) é
de fundamental importância para a execução de um melhor atendimento aos nossos alunos.
ESCOLA
E.E. Dr. Alberto Francia Gomes Martins
E.E. Amaral Wagner
E.E. Prof. Benedito Gomes de Araújo
E.E. Profª Carlina Caçapava de Mello
E.E. Carlos Vicente Cerchiari
E.E. Papa João XXIII
E.E.Prof. Joaquim de Carvalho Terra
E.E. Prof. José Augusto Leite Franco
E.E. Dr. Júlio Pignatari
E.E. Profª Ordânia Janone Crespo
E.E. Prof. Paulo Sinna

AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES
Clarice de Mello Jesus
Clélia Lucia de Mello
Edmar Luzia Rolim de Lima
Iolanda Medeiros Landim
Sueli do Santos
Maria Lucia dos Santos
Aparecida de Fátima Azevedo
Eduardo da Silva
Rosimeire Jesus Gomes Menegusso
Sandra Regina de Lima de Souza
Zenaide Faria de Godoy Araujo
Elaine de Souza
Marlene dos Santos Souza
Conceição Aparecida Suster da Cruz
Vilma Neris Ferreira Machado
Maria Aparecida Massula
Efigênia Batista dos Santos
Fátima Aparecida Toth
Filadélfia Maria de Carvalho Barros
Maria Aparecida de Matos Macedo
Damaris de Mello Ribeiro
Maria Lúcia Pereira
Paula Cristina Silva Costa
Rosa Maria dos Santos
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E.E. Rev. Simão Salém
E.E. Valdomiro Silveira
E.E. Dep. Valentim Amaral

Maria Rosely de Oliveira
Elza Maria Benedito
Vilma Parmigiani da Silva
Ercília Alves da Silva
Paulo Roberto Gomes
Rosa de Fátima Moraes de Souza

Vanessa de Castro Pereira
Nutricionista

ASSUNTO 02: ORIENTAÇÃO TÉCNICA – SALA DE LEITURA ( A TODAS AS ESCOLAS QUE
POSSUEM PROFESSORES COM AULAS ATRIBUÍDAS EM SALA DE LEITURA- EXCEÇÃO
ÀS PERTENCENTES AO PEI).
Senhores Diretores e Gerentes de Organização Escolar, solicitamos darem ciência inequívoca aos
Professores Responsáveis pelo PROGRAMA SALA DE LEITURA ( com aulas do Programa,
atribuídas) na Unidade Escolar.
A Comissão responsável por este Programa, informa que achou por bem adiar a Reunião para
Formação que haveria ainda em fevereiro, para o mês de abril/2019.
A Comissão solicita que os Professores prossigam em seu Trabalho procurando realizá-lo da
melhor forma possível, inclusive lançando traços do futuro Relatório de Atividades do Programa
que deverá ser entregue logo após a O.T. ( na qual haverá orientação a respeito). Julgamos
importante lembrar também, que se faz necessário um registro de frequência aos ambientes de
Leitura e/ou das atividades quando deslocadas de seu Ambiente original.
Importante que cada Professor construa também, como solicitado em dezembro/2018, seu Plano
de Trabalho o qual solicitaremos em breve, também por ocasião da O.T..
Caso haja algum aspecto a ser esclarecido, solicitamos que os Professores Coordenadores das
Escolas participantes e, se preciso, os próprios Profissionais da SALA DE LEITURA, procurem a
um dos Responsáveis por este Trabalho, na D.E.
Srta Luciana (Analista Sociocultural); Profa Rosângela (PCNP); Prof. Igor ( Supervisor) e Prof. Camargo(
Supervisor)
Comissão Responsável
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ASSUNTO 03: EXCEDENTES DE CADERNOS DO ALUNO
Os cadernos do aluno que estejam em posse das escolas poderão ser utilizados livremente por
professores, alunos e demais servidores estaduais como material de pesquisa e consulta. Bem
como disponibilizados nas salas de leitura como subsídios ao processo de ensino aprendizagem.
Eventuais sobras poderão ser oferecidas aos alunos, professores e demais servidores estaduais
como material de pesquisa e consulta. Ressaltamos que as Unidades Escolares estão impedidas,
neste momento, de promover qualquer tipo de desfazimento dos referidos cadernos, devendo
aguardar orientação expressa dos órgãos centrais.
Wanderlei Oliveira
Núcleo Pedagógico

ASSUNTO 04: ATRIBUIÇÃO DE AULAS PMEC(PROFESSOR MEDIADOR ESCOLAR E
COMUNITÁRIO)
Convocação aos candidatos inscritos e classificados nos termos da Res. SE 08/18, para sessão
de atribuição na função PMEC (Professor Mediador Escolar e Comunitário) na Diretoria de
Ensino - Região de Santo André, conforme segue:
Local: Diretoria de Ensino-Região de Santo André Rua das Figueiras, 1.245 - Bairro JardimSanto André
Data: 28-02-2019
Horário: 14h sala 3
Trazer comprovante de inscrição 2019 e credenciamento para a função PMEC.
Equipe PMEC- D.E. Santo André.

Edna Carlos Pereira
Supervisão

ASSUNTO 05: CONTROLE DA ENTREGA DOS LIVROS DIDÁTICOS DO PNLD AOS
ALUNOS
Os livros didáticos do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD – para o ano letivo de 2019
estão em fase final de distribuição pelos Correios: 1) Para o Ensino Fundamental Anos Finais (6º
ao 9º ano) e Ensino Médio a distribuição é parcial, ou seja, com reposição e complementação
dos livros reutilizáveis; 2) Em 2019, os Anos Finais do Ensino Fundamental escolherão novas
coleções para o triênio 2020- 2022. Este é, portanto, o último ano de utilização dos livros em
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posse dos alunos, por esse motivo, os professores e estudantes poderão utilizá-los livremente,
sendo permitido apontamentos, comentários, grifos, lembretes, notas e registros; 3) Para o
Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º ano) a distribuição é integral para todos os
componentes curriculares; e que a partir deste ano letivo conta com a novidade de que todos
passam a ser consumíveis, ou seja, de propriedade do aluno; porém os manuais dos professores
deverão ser conservados e devolvidos ao final de cada ano letivo; 4) Para as disciplinas Língua
Estrangeira – Inglês e Espanhol do Ensino Fundamental Anos Finais; Arte, Filosofia e Sociologia
do Ensino Médio, a distribuição é integral, com reposição total, uma vez que os livros são
consumíveis. Isto posto, solicitamos às escolas que façam a conferência das encomendas
recebidas antes de solicitarem reserva técnica ou remanejamento de livros. Para conhecer os
títulos e a quantidade recebida, a escola poderá acessar o portal do FNDE
([http://]www.fnde.gov.br >> Consultas Online >> Distribuição de Livros) e preencher os
campos Ano (= 2019); Programa (= PNLD); UF (= SP) e Munícipio. Em seguida, clique em
"Confirmar". Na lista apresentada, localize a escola em questão e clique na lupa, à direita da
tela. Após abrir a página, selecione o link "Encomenda". Enfatizamos que os livros do PNLD
devem ser entregues aos alunos e aos professores. Para isso, solicitamos o empenho das equipes
de gestão escolar, supervisores e das Diretorias de Ensino para que orientem as escolas quanto
à necessidade da distribuição dos livros didáticos, no intuito de atendermos os objetivos do
programa e a plena utilização do material. Na ocasião da distribuição dos livros do PNLD aos
alunos é indispensável que: 1) As escolas realizem o controle da entrega, por meio de planilhas
(confira o modelo que as escolas poderão adaptar para cada situação, anexo à rede) com o nome
dos alunos e disciplinas entregues. Essas planilhas devem ser arquivadas até a devolução dos
livros, no final do ano letivo, e, especialmente, para fiscalizações de órgãos centrais (estadual e
federal), apesar dos livros dos Anos Iniciais serem consumíveis sugerimos que seja realizado o
controle de entrega para confirmação do recebimento pelo aluno (observar que em função do
estágio de alfabetização a assinatura deverá ser de um responsável); 2) Promovam a
conscientização dos alunos para a conservação do livro didático durante todo o ano (inclusive
dos consumíveis), para que, ao efetuarem a devolução dos livros reutilizáveis, ao final do
calendário escolar, outros alunos possam utilizá-los no ano seguinte; 3) Informem a validade
dos livros reutilizáveis distribuídos neste ano (por exemplo: os livros do PNLD para alunos do
Ensino Médio possuem um ciclo de vida útil válido até o final do ano de 2020). Assim sendo, as
campanhas de preservação dos livros devem ser permanentes em todas as escolas. Ao final do
ano, a expectativa é que a devolução dos livros alcance a totalidade distribuída.

Anexo: controle-de-entrega-pnld
Wanderlei Oliveira
Núcleo Pedagógico
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