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COMUNICADO 
 
 

 

Solicitado por: NAD 

Autorizado: CAF 

Transmitido: NIT 

Comunicado: 65/2020 

Data: 03/03/2020 

Assunto: URGENTE: KIT DE MATERIAL ESCOLAR 

 
 
 

Prezados Srs. Diretores. 

 

 
Informamos através deste, que o Departamento de Serviços de Transporte e Assistência ao 

Aluno - DEST tem realizado o acompanhamento da distribuição dos Kits "Material Escolar 2020". 

Informamos que a previsão para conclusão das entregas dos Kits está previsto até o dia 

28/02/2020 . 

 

Diante disso, solicitamos que as Unidades Escolares preencha a planilha anexo e encaminhe 

a este Núcleo com o levantamento apontando a quantidade de kits faltante e a sobra para que 

possamos adotar as medidas necessárias para o pleno atendimento, utilizando a planilha em 

anexo, 

 

Visando o atendimento  ágil  das complementações,  pedimos  que o referido  levantamento 

seja encaminhado para decapnad@educacao.sp.gov.br até o dia 03/03/2020 impreterivelmente.  
 

Destacamos ainda, a importância da baixa no sistema de recebimento dos 

Kits, realizando os seguintes procedimentos: 

 

1. Baixas de recebimento dos Kits e informar irregularidades. 

 
Para confirmar o recebimento dos kits é necessário acessar o site do Material Escolar 2020, 

utilizando somente o INTERNET EXPLORER. Clique em "Dar baixa e informar irregularidades no 

recebimento". 
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http://materialescolar.fde.sp.gov.br/2020/ 

 

Acesso Escola 

• Login: código CIE com 6 dígitos 

 
• Senha: 04 últimos dígitos do código CIE ou a senha pessoal definida 

Acesso Diretoria de Ensino 

• Login: código CIE 5 dígitos 

 
• Senha: 04 últimos dígitos do código CIE ou a senha pessoal definida 

Caso não tenha definido uma senha pessoal, no primeiro acesso utilizando “últimos 

dígitos do código CIE” o sistema apresentará uma nova tela para cadastro da senha secreta 

da sua escola. Esta senha poderá ter 4 a 6 dígitos (não deve ser a senha padrão) e poderá 

ter letras e/ou números. 

 

• Caso apareça a mensagem de incompatibilidade de sistema, favor seguir as instruções em 

anexo. 

• Para maiores informações sobre o login e senha clique em “Dúvidas Frequentes” ou 

entre em contato com sua Diretoria de Ensino para novo cadastro. 

• Se aparecer "usuário ou senha inválidos" entrar em contato com sua Diretoria de Ensino 

para que a mesma restaure a senha da sua Unidade Escolar. 

 
2. Remanejamentos 

 

IMPORTANTE 
 

- Lembramos que é possível efetuar o remanejamento de Kits de Fund. II para o Ensino 

Médio e vice-versa. 

 
 
 
ATENÇÃO: 

- OS DIRETORES DEVERÃO ENTRAR NO SITE E DAR BAIXA DE RECEBIMENTO, APÓS, 

DEVERÃO RESPONDER A PLANILHA QUE FOI MANDADA POR E-MAIL ATÉ HOJE DIA 

03/03/2020 PARA O E-MAIL decapnad@educacao.sp.gov.br. 

 

Luciana Basso do Prado 

Diretor I – Núcleo de Administração 
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