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Diretoria de Ensino – Região de Santo André
17/08/2021

REDE Nº 105
Prezados,
ASSUNTO 01: APRENDER VALOR
Público-Alvo: Diretores, Coordenadores Pedagógicos e Professores.

O prazo de adesão das escolas públicas de ensino fundamental para participarem do Aprender
Valor em 2021 já foi encerrado.
O Aprender Valor é um programa permanente que será ofertado nos próximos anos. As escolas
que tiverem interesse, e que não estejam participando desta edição, terão nova oportunidade
de aderir ao final deste ano, para participação no programa em 2022.
Para quem já aderiu, o próximo passo é realizar o cadastro e enturmação de estudantes, bem
como o cadastro de professores.
Para auxiliá-los nessa etapa, reforçamos a necessidade de assistir à live que aconteceu no dia
03 de agosto e que está disponível no link:
https://www.youtube.com/watch?v=paTqHvHAiK4&t=330s
Cadastre também seus profissionais para que eles tenham acesso às formações que já estão
disponíveis na plataforma. Convidamos vocês para assistir o evento Aprender Valor | O poder
transformador da Educação Financeira, disponível no link:
https://www.youtube.com/watch?v=yfn_Outkfm0
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ASSUNTO 02: INVENTÁRIO E ATUALIZAÇÃO DAS BAIXAS DIÁRIAS – Até 20/08/2021

Orientamos que as escolas façam a atualização, conferência, ajuste e confirmação de seus
estoques até SEXTA (20/08/2021), 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.

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