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Governo do Estado de São Paulo 
Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

24/01/2022 

 

REDE Nº 009      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: PESQUISA - CATÁLOGO DIGITAL DO GUIA DE RECURSOS 
EDUCACIONAIS DIGITAIS 
 

Caro(a) Diretor(a), 

  

 
Conforme anunciado pelo Secretário de Educação em coletiva publica de imprensa, 

em 13/01/22, o GUIA DE RECURSOS EDUCACIONAIS DIGITAIS já está disponível 
para toda a rede estadual.  As tecnologias avaliadas pela SEDUC poderão ser 
visualizadas no CATÁLOGO DIGITAL :  https://seducsp-dev.nees.ufal.br/catalogo 

 
 

A SEDUC deseja saber quais as tecnologias do CATÁLOGO DIGITAL disponíveis no 
Guia de Tecnologia a sua escola têm maior interesse em adquirir. Para isso, 

solicitamos que acessem o formulário abaixo e preencham as questões, indicando 2 
tecnologias (1ª e 2º opção) de maior interesse da sua Unidade Escolar.  
 

 
Caso tenha dúvidas com relação a solução que mais se adeque às necessidades da 

Unidade Escolar, você poderá contar com o apoio do Diretor de NIT e PCNP de 
Tecnologia de sua Diretoria de Ensino. 
 

  
 

RESPONDER A PESQUISA ATÉ 31/01.  
 
 

Link para a pesquisa:  
 

 
https://docs.google.com/forms/d/1E-liTUQHuUdqdSLLcMc18Eb-75kWvXLxqjXBzQpycu0/edit 
 

 

 

 

 

 

 
Ivanildo Fernandes Silva 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

https://seducsp-dev.nees.ufal.br/catalogo
https://docs.google.com/forms/d/1E-liTUQHuUdqdSLLcMc18Eb-75kWvXLxqjXBzQpycu0/edit
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Governo do Estado de São Paulo 
Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

 
ASSUNTO 02: ENTREGA DE MATERIAIS DIDÁTICOS – 1° BIMESTRE 
 

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

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. 

O cronograma das entregas para a nossa região é o seguinte: 

 

Os títulos e quantitativos, por etapa, podem ser conferidos acessando o link:  

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzk4ZGQwZGQtNmNiZi00NTM1LWJmOTUtMmYzODFj

MzlkMDBiIiwidCI6IjE2Yjg3Nzk4LTQ1MTctNDQyYy05MjAwLWNlMWNjYTkzMjU5YyIsImMiOjR9&pa
geName=ReportSection.  

Basta selecionar a diretoria de ensino e depois clicar no código CIE da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     Núcleo Pedagógico 

 

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzk4ZGQwZGQtNmNiZi00NTM1LWJmOTUtMmYzODFjMzlkMDBiIiwidCI6IjE2Yjg3Nzk4LTQ1MTctNDQyYy05MjAwLWNlMWNjYTkzMjU5YyIsImMiOjR9&pageName=ReportSection
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzk4ZGQwZGQtNmNiZi00NTM1LWJmOTUtMmYzODFjMzlkMDBiIiwidCI6IjE2Yjg3Nzk4LTQ1MTctNDQyYy05MjAwLWNlMWNjYTkzMjU5YyIsImMiOjR9&pageName=ReportSection
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzk4ZGQwZGQtNmNiZi00NTM1LWJmOTUtMmYzODFjMzlkMDBiIiwidCI6IjE2Yjg3Nzk4LTQ1MTctNDQyYy05MjAwLWNlMWNjYTkzMjU5YyIsImMiOjR9&pageName=ReportSection
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Governo do Estado de São Paulo 
Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

ASSUNTO 03: ENTREGA DO ENVELOPE DE PAGAMENTO 
 

Sr. Diretor 

Sr. GOE 

 
 

Informamos que os formulários de pagamento deverão ser enviados para o e-
mail: destapag@educacao.sp.gov.br até o dia 26/01/2022. 
Deverão ser digitalizados em formato PDF, enviados individualmente especificando no assunto 

o tipo de formulário, o nome no interessado e o RG. 
 

Toda documentação referente a cada servidor (formulário + pesquisas) deverá estar no mesmo 
arquivo para que possamos encaminhar à Secretaria da Fazenda através do SP SEM PAPEL. 
Lembramos que o e-mail: destapag@educacao.sp.gov.br é exclusivo para 

envio de formulários de pagamento; 
   

- Consultar os pagamentos rejeitados no sistema SED – Recursos Humanos > Funcional > 
Consulta Processamentos Rejeitados, assim como no sistema PAPC nas opções 11.2.1 e 
11.3.1;  

  
- Formulários referentes a carga horária rejeitada deverão ser enviados com a mensagem da 

rejeição na frente;  
  
- Informamos ainda que as aulas em substituição, mesmo que constem com "Processamento 

OK", não aparecem na consulta do PAPC 11.2.1 e 11.3.1, somente as aulas livres, entretanto, 
estando a carga horária em substituição com "Processamento OK", assim que disponibilizados 

os demonstrativos de pagamento, verificar se consta o referido pagamento;   
 
 

- Contratos novos (categoria O) rejeitados na SED e sem o PV ativo no PAPC (11.2.1) deve ser 
enviado formulário de pagamento (formulário 17 - aulas livres e/ou formulário 29 - aulas em 

substituição);  
 

 
Obs: Lembramos que o formulário 02 pode ser enviado a qualquer momento somente 
no e-mail: destapag@educacao.sp.gov.br. Solicitamos que ao enviar o formulário 02, 

no campo do assunto seja discriminado quando tratar-se de alteração de sede/ 
alteração de dados pessoais/ alteração de dados bancários; 

   
- Ressaltamos a importância da conferência das cargas horárias entre SED e PAPC (11.2.1 e 
11.3.1), pois se houver a necessidade do envio de formulário em virtude de processamento 

rejeitado, a unidade escolar deve providenciá-lo dentro do prazo determinado, evitando assim 
que haja comunicação da falta de pagamento e/ou pagamento a menor a este núcleo após o 

fechamento do cronograma da Secretaria da Fazenda;  
 
 - Solicitamos a colaboração de todos para que não envie 

formulários de pagamento no e-mail: destanfp@educacao.sp.gov.br, enviar somente 
no e-mail: destapag@educacao.sp.gov.br.   

 
Luciana Silva 

                                     Núcleo de Frequência e Pagamento 
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