Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
17/05/2021

REDE Nº 055
Prezados,
ASSUNTO 01: ENTREGA DE RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO (COGESTOR/DIRETOR) - CUIDADORES
Prezados,
Solicitamos que a partir do mês de MAIO, o Relatório Mensal Avaliação (Co-gestor/Diretor) de
Cuidadores, seja entregue EXCLUSIVAMENTE por meio do “SP Sem Papel”. Para isso, deverá
clicar em “+ Criar Novo”, escolhendo o modelo “Documento Capturado Interno” o Relatório
Mensal de Avaliação em formato .pdf, logo após, deverá ser assinado com assinatura por senha
pelo Diretor ou Vice-Diretor da Unidade Escolar. Finalmente, deverá tramitar o documento
capturado, via “SP Sem Papel”, para o Gestor do Contrato – Bruno de Oliveira Ferreira SEDUC173817, que dará continuidade aos trabalhos.
Entregar até o último dia útil do mês para que possamos emitir os documentos necessários para
pagamento. Lembramos que após o recebimento do relatório, temos que consolidar os dados de
todas as escolas.
Não enviar o documento nos modelos expediente, ofício, memorando ou outros, sempre
DOCUMENTO CAPTURADO INTERNO, não esquecendo que o Responsável pela Assinatura por
senha deve ser o Diretor ou Vice-Diretor, que são os fiscais do contrato.
Ressaltamos que desta forma NÃO é necessário imprimir, assinar e carimbar, o que garante
maior agilidade e economia.
Quaisquer

outras

dúvidas

e

orientações

deverão

ser

solicitadas

pelo

e-mail

bruno.ferreira03@educacao.sp.gov.br.

Bruno Ferreira
NUCLEO DE FINANÇAS

Rua das Figueiras, 1245 – Jardim, Santo André – SP – (11) 4422-7000
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ASSUNTO 02: PNLD: SOLICITAÇÃO DE RESERVA TÉCNICA

A ferramenta “reserva técnica” estará aberta na plataforma PDDE – Interativo até 20 de maio
de 2021. As unidades escolares que demandaram livros do PNLD na aba “remanejamento” e não
foram atendidas por essa modalidade, terão seus pedidos migrados automaticamente para a aba
“reserva técnica”.
Por isso, todas as escolas nessa situação deverão estar atentas para não duplicarem seus
pedidos. Sugerimos às demais escolas que ofertem ao menos um livro, ainda que fora do ciclo
de atendimento, na aba de “remanejamento”, para eventual desbloqueio da plataforma.
Posteriormente os quantitativos requeridos serão todos submetidos a análise de consistência e
validação pelo órgão central.
O manual de reserva técnica segue anexo à rede.
manual reserva técnica 21

Wanderlei de Oliveira – PCNP - Filosofia
NUCLEO PEDAGÓGICO

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