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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NAD 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 444/2020 

Data: 08/10/2020 

Assunto: Cronograma de entrega – Kit Material Escolar 2021. 
 

 Prezados Diretores, 

Informamos que as entregas dos Kits de Material Escolar 2021 iniciaram a partir de 25/09/2020. 

A entrega para as escolas jurisdicionada a Diretoria de Ensino de Capivari receberão nos dias: 

28 e 29/10/2020 os Kits do Ensino Fundamental II e entre os dias 20 a 24/11/2020 os Kits do 

Ensino Médio. 
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Destacamos que esses kits são destinados para uso no ano letivo de 2021, devendo ser entregues 

aos alunos SOMENTE no referido ano, ficando, portanto, neste momento em posse da Unidade 

Escolar, seguindo as orientações abaixo. 

Orientamos sobre o manuseio do Kit Material Escolar 2021: 

1. Quando ao recebimento dos Kits: 

a) Proceder com o protocolo sanitário (distanciamento, higienização correta das mãos); 

b) Coordenar e controlar as atividades de recebimento e devolução; 

c) Proceder a conferência visual, verificando as condições da embalagem quanto a possíveis 

avarias dos materiais; 

d) Proceder a conferência quantitativa e qualitativa dos materiais recebidos; 

e) Verificar os apontamentos reais de déficits de Kits para que não haja nenhum transtorno na 

quantidade nas Unidades Escolares, pois o apontamento incorreto pode ocasionar a eventual 

falta em outras unidades escolares, de diferentes regiões do Estado. 

2. Quanto à armazenagem dos Kits: 

É de absoluta responsabilidade da Unidade Escolar: 

a) Proporcionar condições físicas adequadas que preservem a qualidade dos materiais 

(armazenamento em local seco e seguro); 

b) Preservar a qualidade e a quantidade dos materiais estocados. 

3. Quanto às instruções às escolas: 

Para eficiência do controle das entregas, solicitar a baixa imediata do recebimento dos kits, 

através do Sistema de Gestão de Entrega de Material Escolar 2021, · 

http://materialescolar.fde.sp.gov.br/2021 

· Baixas de recebimento dos Kits e informar irregularidades. 

Para confirmar o recebimento dos kits é necessário acessar o site do Material Escolar 2021, 

utilizando somente o INTERNET EXPLORER. Clique em "Dar baixa e informar 

irregularidades no recebimento". http://materialescolar.fde.sp.gov.br/2021/ 

Para acesso ao Sistema de Gestão de Entrega de Material Escolar2021. Acesso Escola 
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· 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 CIEM 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. 

4. Reforçamos a importância de manter essas informações atualizadas, objetivando assegurar a 

efetiva quantidade de kits, evitando faltas, excessos e possíveis perdas de materiais por 

armazenamento inadequado; 

5. Quantidades excedentes devem ser remanejadas e consequentemente, distribuídas às escolas 

que receberam quantidades insuficientes. 

6. A Gestão dos Kits Material Escolar deve sempre atender os princípios da economicidade, 

eficiência e efi 
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Luciana Basso do Prado 

Diretor I - NAD 

 
De acordo: 

Cláudia Aparecida Boareto 

Diretor Técnico II - CAF 

 

 

 

 


