Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
08/07/2021

REDE Nº 085
Prezados,
ASSUNTO 01: INVENTÁRIO E ATUALIZAÇÃO DAS BAIXAS DIÁRIAS – Até 13/07/2021
Orientamos que as escolas façam a atualização, conferência, ajuste e confirmação de seus
estoques até TERÇA (13/07/2021), impreterivelmente.
Primeiro, verifiquem se o estoque físico e o virtual estão iguais. O estoque virtual pode ser
observado

em

"Consulta

estoque

escola"

na

SED,

conforme

manual

em

anexo.

Caso haja alguma divergência, a unidade precisará alterar o estoque, com as devidas
justificativas para aprovação da Diretoria de Ensino (manual em anexo).
Quando o estoque físico e virtual estiverem idênticos, a escola deverá entrar em "Serviços
Escolares -> Alimentação Escolar -> Operações de Alimentação -> Conferência Estoque Escola"
e obrigatoriamente clicar em "CONFIRMAR CONFERÊNCIA DO ESTOQUE".
As baixas diárias devem ser registradas diariamente e mantidas atualizadas.
Caso não tenham servido merenda em algum dia, a U.E. deverá obrigatoriamente entrar na tela
de baixa diária, selecionar cada dia no calendário e clicar no botão “Registrar dia sem baixa
diária”. Incluir o motivo (Ex: ausência de alunos) e salvar.
Lembramos que essas informações são extremamente importantes para que a geração das guias
seja feita de forma correta e o abastecimento das escolas não seja prejudicado.
Ressaltamos que a previsão de entrega dos produtos estocáveis é de 19 a 23/07/2021, para o
abastecimento do 6º ciclo. Mesmo durante o recesso, a escola deverá manter ao menos um
funcionário na unidade, durante o horário comercial, para receber/conferir as mercadorias e
inserir a guia de remessa na SED no mesmo dia.

Anexo 1: 5--consulta-estoque-escola-escola
Anexo 2: 7--alterao-estoque-escola-escola

Vanessa de Castro
Nutricionista
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ASSUNTO 02: PNLD 21 – ALGUNS ESCLARECIMENTOS
O edital do PNLD 21 Ensino Médio possui cinco objetos:
1. Projetos de Vida e Projetos Integradores
2. Obras por área de conhecimento
3. Obras de formação continuada
4. Recursos Educacionais Digitas
5. Obras literárias
Em março deste ano as escolas escolheram o objeto 1, Projetos de Vida e Projetos Integradores.
Neste momento está prevista, de 16 de julho a 13 de agosto, a escolha do objeto 2, obras por
área de conhecimento (Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências
da natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, todas em seis volumes)
e específicas como Matemática, Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Matemática aplicada às
Ciências Humanas (todas em volume único). Essa coleção de livros está destinada à formação
geral básica do aluno e se propõe a promover o desenvolvimento das competências gerais,
competências específicas e habilidades definidas pela BNCC.
As obras didáticas por área do conhecimento e obras didáticas específicas foram elaboradas com
base na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e nas diretrizes do Novo Ensino Médio,
instituído pela Lei nº 13.415/2017 que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
estabelecendo uma mudança na estrutura do Ensino Médio, definindo uma nova organização
curricular. Confira quadro abaixo
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Os objetos 3 a 5 ainda não possuem previsão de escolha. Esclarecemos que nenhum dos
objetos contemplam obras relativas aos itinerários formativos. O MEC/FNDE aguarda definição
por parte das redes de ensino para elaborar um novo edital específico para ofertar livros para o
segmento formativo.
Segue abaixo link com endereço do guia on-line contendo as obras selecionadas. Reiteramos
que o guia é o principal instrumento e de consulta obrigatória para uma boa escolha de livros.
https://pnld.nees.ufal.br/pnld_2021_didatico/inicio

Wanderlei Oliveira – PCNP - Filosofia
NUCLEO PEDAGÓGICO

ASSUNTO 03: PNLD 21 - CONVITE PARA WEBINAR OBJETO 2
Divulgamos evento/reunião que haverá para gestores, com a finalidade de informá-los e
capacitá-los para o processo de escolha do PNLD 2021 – Objeto 2.
Para tanto, o MEC, por meio de sua Secretaria de Educação Básica e do FNDE, convida para
webinar “Obras por área de conhecimento e específicas do Ensino Médio”.
O objetivo do evento, agendado de 12 a 16 de julho das 14 às 16 horas, é apresentar a proposta
das obras do objeto 2 que visam contribuir para a implementação do novo Ensino Médio, com
livros construídos dentro do universo da BNCC.
Orientamos que ao menos um membro da gestão escolar (diretor, vice ou professor
coordenador) e professores em suas respectivas áreas participem da webinar. Segue abaixo a
programação:
12/07/2021 às 14h - Avaliação Pedagógica das Obras de Matemática e suas Tecnologias;
13/07/2021 às 14h - Avaliação Pedagógica das Obras de Ciências da Natureza e suas
Tecnologias;
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14/07/2021 às 14h - Avaliação Pedagógica das Obras de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas em diálogo com a Matemática;
15/07/2021 às 14h - Avaliação Pedagógica das Obras de Linguagens e suas Tecnologias;
16/07/2021 às 14h - Avaliação Pedagógica das Obras de Língua Portuguesa e Língua Estrangeira
Moderna – Inglês. As inscrições devem ser feitas no endereço:
https://bit.ly/inscricaowebinarobjeto2

Wanderlei Oliveira – PCNP - Filosofia
NUCLEO PEDAGÓGICO
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