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COMUNICADO 

Senhores Gestores: 
Informamos que as entregas de materiais didáticos do 3° bimestre foram 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, conforme cronograma.  
 

O cronograma atualizado das entregas está disponível neste documento: 
Cronograma de entregas dos cadernos didáticos do 3° Bimestre 
Serão entregues: 

1. Cadernos do Aluno: os títulos e quantitativos podem ser conferidos clicando 
aqui. 

2. Cadernos do Professor - Aprender Sempre: os títulos e quantitativos podem ser 
conferidos clicando aqui. 
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 - 3° Bim) e os formulários para conferência de recebimento: 
1. Formulário de recebimento dos materiais do Estudante. 

2. Formulário de recebimento dos materiais do Professor - Aprender Sempre. 
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. 

https://docs.google.com/document/d/1kAE436w2JIE6mg-p8SITQDMrugjdyyC-97OnTHXqWno/edit
https://docs.google.com/document/d/1kAE436w2JIE6mg-p8SITQDMrugjdyyC-97OnTHXqWno/edit
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTgwYmE2MjItY2Q3NS00Y2E5LWJjOTgtMmFkYjEzOGJmZTYwIiwidCI6IjE2Yjg3Nzk4LTQ1MTctNDQyYy05MjAwLWNlMWNjYTkzMjU5YyIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzdjMjU1NTktZDYxZS00ZTFiLTkyOTgtOWVjYjAzZTc3OTUyIiwidCI6IjE2Yjg3Nzk4LTQ1MTctNDQyYy05MjAwLWNlMWNjYTkzMjU5YyIsImMiOjR9
https://docs.google.com/document/d/1YV1rp7sbZfszco5Nes1tQAcs39VPN9cPKRpBNkFIrzo/edit
https://docs.google.com/document/d/1YV1rp7sbZfszco5Nes1tQAcs39VPN9cPKRpBNkFIrzo/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEig8sJ3fnHDFP1onKF8rPSfcZoudcA-PrFdIyxk6wAO4Ieg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2Vx9R_Qif1b5DtF8Oiz7ir_AB-JuNaHHOyF0vQsjXeC842Q/viewform
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Para que o processo ocorra da melhor maneira possível, pedimos que os 

responsáveis pelos materiais em cada Diretoria de Ensino leiam e repassem o 
Manual e o Formulário às 

unidades escolares estaduais e aos municípios conveniados de sua região, para 
seu conhecimento e para preenchimento no recebimento das entregas. 
Pedimos que, se possível, não sejam distribuídos materiais antes da leitura e 

preenchimento do formulário. 

 

 

RESPONSÁVEL: 

 

 

Daimler Bergman Salomão Botega 

PCNP 
 NPE    

 
De acordo: 

 
 

 

Glaucia Roque Rocha Pio 
DIRETOR TÉCNICO I 

  NPE 
 
 

 
 

Haroldo Ramos Teixeira 
Dirigente Regional de Ensino 

Gabinete do Dirigente 


