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Assunto: Entrega de materiais didáticos – 1° bimestre

Prezadas equipes gestoras das escolas.

Informamos que as entregas de materiais didáticos do 1º bimestre para todas as
Diretorias do Estadode São Paulo, Escolas e Municípios conveniados começaram a ser
realizadas em 10/01/2022, e terminarão em 11/02/2022.

O cronograma atualizado das entregas está disponível neste documento:
Cronograma de entregasdos cadernos didáticos do 1º bimestre 2022.

Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP
Telefone: (19) 3491-9200
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br

Vale ressaltar que, em 2022, três empresas distintas realizarão a impressão dos livros
didáticos.
Portanto, haverá um total de até três entregas diferentes, distribuídas em:
1. Anos Iniciais;
2. Anos Finais;
3. Ensino Médio e Professores.
Os títulos e quantitativos, por etapa, podem ser conferidos clicando aqui.
Informamos ainda que, assim como ocorreu no bimestre anterior, existem duas
ferramentas para auxiliar na distribuição adequada dos volumes entregues às
unidades escolares e para a solução de ocorrências. O manual de encaminhamento de
divergências (Manual de recebimento dos materiais - 1º Bim) e os formulários para
conferência de recebimento.

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 indicando quais títulos foram
entregues em conformidade ou não com as Guias de Remessa.

Para que o processo ocorra da melhor maneira possível, pedimos que os responsáveis
pelos materiaisem cada Diretoria de Ensino leiam e repassem o Manual e o Formulário
às unidades escolares estaduais e municípios conveniados de sua região para seu
conhecimento e para preenchimento no recebimento das entregas. Solicitamos que,
se possível, não sejam distribuídos materiais antes daleitura e preenchimento do
Manual.

Atenciosamente,
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De acordo:

Edivilson Rafaetta
Dirigente Regional de Ensino

Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP
Telefone: (19) 3491-9200
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br

