GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO OSASCO

Circular n.º 170/2020 - CAF
Osasco, 09 de julho de 2020.
Prezados(as) Diretores(as) de Escola e,
Supervisores(as) de Ensino,

Assunto: KIT material pedagógico.
A SEDUC realizou pesquisa na SED em 26.06.2020, para levantamento dos alunos que não retiraram
o kit de material pedagógico.
Cumpre reforçar que nessa relação estão os alunos que se enquadram no critério de mais de 2 km de
distância linear e/ou utilizam o transporte escolar (distância, barreira física e mobilidade reduzida).
Segue link para acesso a planilha com os dados dos alunos que não retiraram o kit de material
pedagógico na unidade escolar,
Solicitamos aos senhores:
1.
2.
3.
4.

A realização de checagem individual do motivo da não retirada do kit na escola,
O interesse da família em receber o material na residência,
A confirmação dos dados do endereço,
Atualização no registro do aluno na SED caso necessário, para que não haja uma
contratação ineficiente.
5. Atualização da planilha, com a solicitação da exclusão dos alunos que já retiraram o kit
posteriormente a data base, na coluna “situação atualizada”.
Ações essas, que deverão ser precedidas, de contato com a família dos alunos – BUSCA
ATIVA, para mais uma tentativa de se conseguir que o mesmo retire o material.
Deverá, na planilha final, que irei consolidar após o envio por parte de todas as escolas da planilha
com as informações solicitadas, constar somente os alunos que:
•

Foram contatados e:
o Não tem condições de retirar o kit pessoalmente
o Se interessam em receber o kit na residência
o Residem a mais de 2 km de distância ou apresentam deficiência e/ou mobilidade
reduzida
o Alunos que estejam com o endereço atualizado e confirmado

Caso a unidade escolar identifique algum aluno que não conste nessa planilha e se enquadre nos
critérios para o recebimento do material na residência, não há impeditivo para sua inclusão no
processo.
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Observação: o arquivo anexo contém uma única planilha com duas abas, a planilha original
enviada pela SEDUC e a formatada por unidade escolar.
Efetuar as alterações e/ou informações, em vermelho, na ABA PLANILHA POR UE.
Prazo para devolução até 17.07.2020.

Segue o link para acesso a planilha
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UvmBLnp9lAl0nh2nmQdmXOJVw74AFj8VYDtIrikA6A
4/edit#gid=1249871196
Atenciosamente

Maria Cristina da Encarnação
Diretor Técnico II – CAF OSC

De acordo.
09/07/20
William Ruotti
Dirigente Regional de Ensino
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