Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
29/04/2021

REDE Nº 046
Prezados,
ASSUNTO 01: AQUISIÇÃO DO KIT DE ROBÓTICA – VIA PDDE SP

Solicitamos o preenchimento deste formulário https://bityli.com/bLQv0

, sobre

algumas questões referentes à aquisição do kit de robótica (via PDDE SP) e a transformação
dos espaços do Acesso em Espaços de Inovação e em caso de não ter sido realizado,
gostaríamos de compreender as dificuldades para não impactar o trabalho pedagógico e mitigar
o uso das tecnologias compreendida de forma transversal pelo Currículo Paulista e pelo
componente de Tecnologia e Inovação.
As demais perguntas, refere-se ao trabalho dentro do eixo do pensamento computacional para
compreendermos e apoiar o que está sendo desenvolvido nas unidades escolares e servirão
também para aperfeiçoamento do Dia D do Movimento Inova a ser realizado no dia 13/07/2021
via Centro de Mídias de SP e do Movimento Inova/2021 a ser realizado em dezembro/2021.

ATENÇÃO: O

preenchimento

deverá

ocorrer impreterivelmente

até

segunda-feira

03/05/2021.

PCNP’s Fabio e Ivanildo
NUCLEO PEDAGÓGICO

Rua das Figueiras, 1245 – Jardim, Santo André – SP – (11) 4422-7000
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ASSUNTO 02: ENTREGAS DE CADERNOS DIDÁTICOS DOS ESTUDANTES DO 2º
BIMESTRE
Informamos que as entregas de materiais didáticos do 2º bimestre estão previstas para ocorrer
de 3 a 7 de maio. Só não serão entregues nessa primeira etapa os cadernos da 1ª série do ensino
médio.
Atenção: Para este bimestre, a SEDUC implementou duas novas ferramentas para auxiliar na
distribuição adequada dos volumes entregues às unidades escolares e solução de ocorrências:
1. Manual de encaminhamento de divergências:
(https://docs.google.com/document/d/1Hzj7LScoxZthnXk44WL2_0Dlatxq5DKd_rZsKnUGRck/e
dit?usp=sharing); e
2. Formulário de recebimento dos materiais:
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTXENyOh98L_suhiJ_o18Q4XEVkHFSYb7hpTcPu
DXgY2EVDw/viewform?usp=sf_link).
O manual informará quais os procedimentos a serem realizados a partir do recebimento dos
materiais até o encaminhamento em casos de ocorrências nas entregas. O formulário, por sua
vez, deverá ser preenchido com os quantitativos recebidos pela escola com todas as informações
de sobras e faltas detalhadas.
A SEDUC recomenda que, se possível, não sejam distribuídos materiais antes da leitura e
preenchimento do formulário.
Neste link é possível identificar os volumes destinados a cada unidade escolar. Basta selecionar
o nome da diretoria de ensino e indicar o código CIE da escola:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOGYwMjMyYTUtOGY3Yi00N2M5LWJhNDYtMTE1MjJlZG
ZhZTU3IiwidCI6IjE2Yjg3Nzk4LTQ1MTctNDQyYy05MjAwLWNlMWNjYTkzMjU5YyIsImMiOjR9.

Wanderlei Oliveira – PCNP Filosofia

Rua das Figueiras, 1245 – Jardim, Santo André – SP – (11) 4422-7000
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NUCLEO PEDAGÓGICO

ASSUNTO 03: FORMULÁRIO DE LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS PARA
DESFAZIMENTO
SEDUC está realizando um novo levantamento dos materiais didáticos que se encontram nas
escolas e diretorias de ensino que poderão sofrer desfazimento.
De acordo com a resolução nº 83 de 2013, fica proibido realizar os procedimentos de
desfazimento em anos eleitorais. Diante disso, necessitamos realizar esse levantamento com
maior precisão (por unidade escolar) para melhor auxiliarmos as unidades escolares da rede
estadual de São Paulo.
O formulário anterior não contemplou todos os tipos de materiais possíveis de sofrerem o
desfazimento e não contou com a participação de todas as unidades escolares. Para que o
processo seja encaminhado corretamente, solicitamos que o formulário abaixo seja respondido
por todas as escolas, inclusive aquelas que já preencheram o levantamento anterior.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRdH1461LAKSyoo5As567OiBplpjWKFiYDze2JUbCAvV5xA/viewform?usp=sf_link
Nos casos em que não há materiais para desfazimento, pedimos que o formulário seja respondido
com "0".
Prazo de resposta: 07/05/2021
OBS: Para conseguir responder o questionário, o servidor deve estar logado no e-mail
institucional (@servidor.educacao.sp.gov.br ou @prof.educacao.sp.gov.br).

Wanderlei Oliveira – PCNP Filosofia
NUCLEO PEDAGÓGICO

Rua das Figueiras, 1245 – Jardim, Santo André – SP – (11) 4422-7000
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ASSUNTO 04: PNLD VISITA DE REPRESENTANTES DE EDITORAS E/OU DETENTORES
DE DIREITOS AUTORAIS

ENSINO MÉDIO
Há previsão de escolha dos objetos 2 e 3 do edital do PNLD 2021 para os meses de julho ou
agosto. O cronograma oficial será divulgado futuramente. Caso representantes de editoras e/ou
detentores de direitos autorais solicitem visitar escolas ou diretorias de ensino devemos ter em
mente que a preservação da saúde de alunos, professores e servidores é prioridade
incontroversa. Inexiste argumento que possa derribar.
Devemos prezar com responsabilidade a saúde e a vida de nossa comunidade. Por esse motivo,
independente da fase que a cidade ou região esteja classificada caberá aos gestores das unidades
escolares e administrativas avaliar a conveniência de autorizar tais visitas.
Recordamos que o “Comunicado Externo Arins/SubSecretaria 2020 – nº 48” de 18 de agosto de
2020, anexo a esta rede, informou “(...) que devido à pandemia de Corona Vírus, todas as visitas
às escolas da rede pública estadual e demais unidades administrativas pertencentes a Secretaria
de Educação do Estado de São Paulo estão suspensas.
Fica restrita a entrada, presença e circulação de agentes externos nos espaços escolares durante
o período de vigência do estado de calamidade pública no Estado de São Paulo aos profissionais
devidamente lotados nas unidades e designados para o exercício de suas funções no local de
trabalho.”

Anexo: COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO ARINS -SUBSECRETARIA 2020 - Nº 48
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