Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
02/07/2021

REDE Nº 081
Prezados,
ASSUNTO 01: PNLD 21 - OBJETO 2 - ORIENTAÇÕES PARA ESCOLHA (ENSINO MÉDIO)
Divulgamos a seguir um resumo das instruções sobre o processo de escolha do PNLD 2021 –
Objeto 2. Acompanha esta instrução, um anexo com as orientações elaboradas pelo próprio FNDE
com maiores detalhes. Há uma previsão inicial de que o período de escolha ocorra entre 16 de
julho e 13 de agosto de 2021.
OBRAS POR ÁREA DE CONHECIMENTO: estão divididas em seis volumes. A escola deverá indicar
quais volumes deverão ser destinados a cada ano do Ensino Médio. Não há limite de indicação
de volume por ano. Mas se um determinado volume for indicado para um ano específico, esse
mesmo volume não poderá ser indicado para outro ano do Ensino Médio. A escola, também, não
é obrigada a indicar todos os volumes de determinada área do conhecimento.
OBRAS ESPECÍFICAS: são compostas por volumes únicos. As obras didáticas específicas de
língua inglesa e ciências humanas e sociais aplicadas em diálogo com a matemática são
independentes, podendo ser escolhidas de editoras diferentes.
LINGUAGENS E LÍNGUA PORTUGUESA: se a escola indicar escolha para a Área do Conhecimento
Linguagens e suas Tecnologias sem vinculação à obra específica de Língua Portuguesa, deverá
registrar, obrigatoriamente, escolha de uma obra de Língua Portuguesa. O contrário também é
verdadeiro. Se a escola indicar escolha para obra específica de Língua Portuguesa sem vinculação
à Área do Conhecimento Linguagens e suas Tecnologias, deverá registrar obrigatoriamente
escolha de uma obra de Linguagens e suas Tecnologias.
PRIMEIRA E SEGUNDA OPÇÃO: para cada obra, deverão ser escolhidas duas opções de editoras
diferentes. Depois que a primeira opção for digitada, obrigatoriamente o gestor deverá indicar a
obra que deseja receber em segunda opção. Caso não seja possível ao FNDE a contratação da
editora da primeira opção, serão distribuídas as obras indicadas em segunda opção. Por esse
motivo, a escolha da segunda opção precisa ser tão cuidadosa quanto à da primeira.
EDITORAS DIFERENTES: a escolha de uma obra de determinada editora não impede que sejam
escolhidas editoras diferentes em outras obras. Exemplo: a escola pode escolher a obra de
linguagens e suas tecnologias da editora Abelha e uma obra de matemática e suas tecnologias
da editora Borboleta.
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DECISÃO POR NÃO RECEBER: caso a escola decida por não utilizar qualquer uma das opções
ofertadas, é obrigatório o registro no sistema de que não deseja receber o material. Sem esse
registro, o SIMEC apontará que deve ser enviado uma das obras disponíveis de cada opção para
todo o alunado da escola.
REGISTRO: a escola deverá registrar a escolha para todos as obras em um mesmo momento. O
sistema não prosseguirá se a escola deixar de indicar alguma obra, excetuando-se os casos de
obras que a escola não queira receber, conforme descrito no parágrafo anterior. A gravação do
registro da escolha poderá ser alterada a qualquer momento durante o período da escolha.
Prevalecerá sempre o último registro gravado. Para proteger o registro da sua escola, é
necessário finalizá-lo. Ao finalizar, o registro não poderá mais ser alterado, mesmo que ainda
esteja vigente o período de registro para a escolha. Essa é mais uma forma de garantir a
segurança do sistema de escolha. Ao digitar certifiquem-se de que as obras registradas estão de
acordo com a ata da reunião de escolha, antes de finalizar. Após a finalização, o último registro
prevalecerá.
ATA: as escolas deverão inserir a ata de reunião da escolha no sistema PDDE Interativo/SIMEC
e, caso não o façam, precisam apresentar uma justificativa.
ACESSO ÀS OBRAS: os livros serão disponibilizados integralmente, mediante senha gerada pelo
sistema PDDE Interativo/SIMEC ao gestor (a) da escola, para visualização pelos professores
durante o período de registro da escolha no Guia do PNLD, cuja publicação ocorrerá no início de
julho.
PLATAFORMA PDDE: a escolha será registrada no sistema PDDE Interativo/SIMEC no endereço
eletrônico http://pddeinterativo.mec.gov.br/ e esse registro somente poderá ser efetuado
mediante CPF e senha do gestor da escola. O sistema PDDE Interativo é o principal meio de
comunicação entre o FNDE, as redes de ensino e as escolas. Todas as ações referentes à
execução do PNLD, como a escolha dos materiais, os pedidos de remanejamento e de reserva
técnica, são realizadas neste sistema. É nele também que são geradas as chaves de acesso para
a distribuição do livro acessível em formato EPUB 3. Assim, é fundamental que as escolas
atualizem o cadastro no sistema mantendo atualizadas as informações de e-mail, telefones e
nomes de diretores. Sugerimos que previamente, ao longo do mês de julho, seja testada a
habilitação dos diretores de escola para que na ocasião da escolha todos estejam com suas
senhas em mente. E em particular, verifiquem a grafia correta do nome de suas respectivas
mães, em correspondência com registro idêntico ao da Receita Federal.
ADESÃO: a Pasta mantém sua adesão atualizada. Essa é uma atribuição do órgão central.
RESSALTAMOS AQUI ALGUNS COMPROMISSOS DA ESCOLA NO PROCESSO DE ESCOLHA:
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· Não permitir o acesso de representantes das editoras nas dependências da escola durante o
período de Registro da Escolha;
· Não aceitar, a qualquer tempo, vantagens, presentes ou brindes dos representantes das
editoras em razão da escolha dos materiais do PNLD;
· Não disponibilizar, a qualquer tempo, espaço público para a realização de eventos promovidos
pelos representantes das editoras;
· Não permitir, a qualquer tempo, a participação dos representantes das editoras em eventos
promovidos pela escola;
· Não solicitar reposição de materiais do PNLD diretamente aos representantes das editoras.
Para consultar a lista completa de compromissos da escola e outras informações relativas à
escolha do PNLD – Objeto 2, acesse o documento ORIENTAÇÕES PARA A ESCOLHA anexo à rede.
Anexo: Orientações para Escolha

Wanderlei Oliveira – PCNP Filosofia
NUCLEO PEDAGOGIA

ASSUNTO 02: COMPETIÇÃO USP DE CONHECIMENTOS (CUCO - PROGRAMA VEM PRA
USP!)

Estão abertas as inscrições para a Competição USP de Conhecimentos (CUCo – Programa Vem
pra USP!)
A Competição USP de Conhecimentos (CUCo) é um desafio criado exclusivamente para os
estudantes do ensino médio da rede pública do Estado de São Paulo para incentivar o ingresso
nos cursos de graduação da USP e auxiliar a melhorar o desempenho nas disciplinas que
compõem o conteúdo programático dos processos seletivos de acesso ao ensino superior. A CUCo
faz parte do Programa Vem pra USP!
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Os participantes com melhor desempenho recebem benefícios, como certificados da USP e visitas
à Universidade, concorrem a bolsas de pré-iniciação científica e bolsas Santander, entre outros.
Os que estiverem no 3º ano do ensino médio recebem isenção da taxa do vestibular da Fuvest,
que é o exame de entrada para a Universidade de São Paulo. Os professores e as escolas mais
participativas também recebem incentivos.
Objetivo do desafio Incentivar que esse aluno ingresse em uma universidade pública.
Quem pode participar? Exclusivamente estudantes matriculados no ensino médio das escolas
públicas do Estado de São Paulo, ou seja, alunos do 1ª, 2ª e 3ª séries regulares, EJA (Educação
de Jovens e Adultos) e CEEJA (Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos).
Inscrições: 23 de junho (8h) a 18 de agosto (22h)
Prova on-line em fase única: de 23 de agosto (8h) a 27 de agosto (22h)
Divulgação do resultado final: 31 de agosto
As inscrições poderão ser realizadas no site:
https://www.fuvest.br/cuco-competicao-usp-de-conhecimentos
Atenciosamente,

Isabella Cristina Sena de Oliveira Cipoli
NUCLEO PEDAGÓGICO
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ASSUNTO 03: GUIA SOBRE ENSINO HÍBRIDO

A SEDUC elaborou o Guia de Ensino Híbrido no intuito de apoiar a organização das unidades
escolares.
Com o objetivo de aprimorar os conteúdos de suporte bem como as formações futuras, pedimos
para que um membro do trio gestor da unidade escolar responda ao questionário a seguir até
07/jul/2021 indicando o nível de aplicabilidade do material. O tempo previsto é de 3 a 5 minutos.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTEtqfjpgeMgrfjREyFzL8jxE58P-s4lZ1IISYoT7lE2mqKQ/viewform

Ensino Hibrido
Essa pesquisa tem por objetivo analisar o nível de adesão e
aplicabilidade do Guia do Ensino Híbrido, publicado no site
do Centro Mídias SP nas escolas da rede estadual de São
Paulo e é direcionada somente a para o diretor, vice-diretor
e PCs.
docs.google.com

NUCLEO PEDAGÓGICO

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

Página - 5

Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
ASSUNTO 04: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: NOVA SÉRIE FORMATIVA DO
CANAL DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO APLICATIVO CMSP.

O Canal de Desenvolvimento Profissional 1 do aplicativo CMSP transmitirá, a partir do dia 2 de
julho de 2021, a nova série produzida em parceria entre as Secretarias da Saúde, da Justiça e
da Educação acerca dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a forma como
podem ser trabalhados na escola.
No ano de 2015, a Organização das Nações Unidas (ONU) formulou 17 ODS como forma de
organizar uma agenda mundial a ser desenvolvida até 2030. A intenção é implementar políticas
públicas voltadas para os cuidados principais, em que a humanidade precisa tomar para eliminar
a pobreza extrema, a fome, melhorar a qualidade da Educação, proteger o planeta e trabalhar
para as sociedades serem mais inclusivas e pacíficas. Semanalmente, um ou mais ODS serão
trabalhados para trazer elementos concretos e objetivos, a fim de estes contribuírem para os
profissionais da Educação conhecerem e reconhecerem as formas de como colaborar para a
agenda 2030 ser desenvolvida na escola.
As transmissões acontecerão todas as sextas-feiras, das 15h45 às 17h15, no Canal de
Desenvolvimento Profissional 1, pelo app CMSP ou no canal do YouTube do CMSP.
Abaixo segue o cronograma de todas as formações que serão realizadas durante o ano de 2021.
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