Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
18/08/2021

REDE Nº 106
Prezados,
ASSUNTO 01: PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DA CUCO-USP
Público Alvo: Diretores, Coordenadores Pedagógicos e Professores.

As inscrições da CUCo-USP foram prorrogadas até o dia 10/09/2021. Objetivo: A CUCo é parte
do programa Vem pra USP!, o qual tem como metas valorizar os estudantes do ensino médio
das escolas públicas estaduais e criar ações que tragam benefícios às escolas, aos seus
estudantes e à USP.

Atenção para as novas datas: Inscrições até: 10/09/2021 Prova online de fase única: 13/09 a
17/09 Resultado final: 20/09 Inscrições e informações no site: https://vemprausp.usp.br/

Segue em anexo um pdf com informações sobre os documentos solicitados aos estudantes no
momento da inscrição e um pdf com informações sobre a CUCo-USP para que as escolas
organizem momentos de orientação aos estudantes.

Anexo 1: CUCo 2021 - calendario atualizado
Anexo 2: Documentos CUCo 2021
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ASSUNTO 02: ENTREGAS DE MATERIAIS DIDÁTICOS - 3° BIMESTRE
Informamos que as entregas de materiais didáticos do 3º bimestre serão iniciadas em
17/08/2021 para todas as Diretorias de Ensino da capital, e em 18/08/2021 para as diretorias
da Grande São Paulo e do interior.
O cronograma atualizado das entregas está disponível neste documento:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bqDCq2KxkB9jzF8QXuzOhSsl7YVIesPaE2KGTl9HF0/edit#gid=0
Serão entregues:
1. Cadernos do Aluno: os títulos e quantitativos podem ser conferidos neste link:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTgwYmE2MjItY2Q3NS00Y2E5LWJjOTgtMmFkYjEzOGJ
mZTYwIiwidCI6IjE2Yjg3Nzk4LTQ1MTctNDQyYy05MjAwLWNlMWNjYTkzMjU5YyIsImMiOjR9
2. Cadernos do Professor - Aprender Sempre: os títulos e quantitativos podem ser conferidos
neste link:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzdjMjU1NTktZDYxZS00ZTFiLTkyOTgtOWVjYjAzZTc3
OTUyIiwidCI6IjE2Yjg3Nzk4LTQ1MTctNDQyYy05MjAwLWNlMWNjYTkzMjU5YyIsImMiOjR9
Da mesma forma do bimestre anterior, existem duas ferramentas para auxiliar na distribuição
adequada dos volumes entregues às unidades escolares e solucionamento de ocorrências,
sendo eles o manual de encaminhamento de divergências (Manual de recebimento dos
materiais - 3º Bim) e os formulários para conferência de recebimento:
1. Manual de recebimento dos materiais - 3º Bim
https://docs.google.com/document/d/1YV1rp7sbZfszco5Nes1tQAcs39VPN9cPKRpBNkFIrzo/edit
2. a) Formulário de recebimento dos materiais do Estudante.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEig8sJ3fnHDFP1onKF8rPSfcZoudcAPrFdIyxk6wAO4Ieg/viewform
2. b) Formulário de recebimento dos materiais do Professor - Aprender Sempre.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2Vx9R_Qif1b5DtF8Oiz7ir_ABJuNaHHOyF0vQsjXeC842Q/viewform
O manual informará quais os procedimentos a serem realizados a partir do recebimento dos
materiais até o encaminhamento em casos de ocorrências nas entregas. Os formulários, por
sua vez, deverão ser preenchidos com os quantitativos recebidos pela escola com todas as
informações de sobras e faltas detalhadas. Pedimos que, se possível, não sejam distribuídos
materiais antes da leitura e preenchimento do formulário.
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