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

03/02/2022 

 

REDE Nº 015      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: Eletivas Enturmação e Calendário 
 

Solicitamos que as escolas retomem para o ano letivo de 2022 a organização e 

realização das eletivas em formato presencial, conforme as orientações referentes às 

possíveis enturmações dos estudantes:  

A enturmação específica para eletivas pode ocorrer entre estudantes de anos/séries 

diferentes, considerando os seguintes agrupamentos:  
- 6º e 7º anos do Ensino Fundamental;  
- 8º e 9º anos do Ensino Fundamental;  

- 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio;  
 

 
Cronograma Sugerido para o 1º Semestre de 2022: 

Feirão de Eletivas nas Escolas - De 14/02 a 25/02 
Culminância - De 13/06 a 24/06 
 

 
Segue abaixo os links de tutoriais sobre o cadastro e enturmação de disciplinas 

Eletivas: 
 
Como cadastrar a disciplina eletiva: 

https://youtu.be/CbwIvP5ohW4 
 

Como realizar a enturmação da disciplina eletiva: 
https://youtu.be/0YUeLSNFNho 
 

 

 

 
Ivanildo Fernandes Silva 

                                     Núcleo ... 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

https://youtu.be/CbwIvP5ohW4
https://youtu.be/0YUeLSNFNho
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Governo do Estado de São Paulo 
Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

ASSUNTO 02: GRÊMIO ESTUDANTIL 
 

Senhor Diretor 

A Senhora Dirigente Regional de Ensino convoca, por escola, o Vice-diretor e convida o 
Professor Articulador do Grêmio Estudantil na Unidade Escolar para 1ª Reunião de Trabalho do 

Grêmio Estudantil no formato remoto, conforme segue: 

Data: 07/02/2022 

Horário: 9h30 às 10h30 

A reunião será pela Plataforma Teams, segue abaixo link:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MmNjMjEzN2UtNzUxOC00NjE3LTliNTAtMzc2MDA5NGFiNjQz%40thread.v2/
0?context=%7b%22Tid%22%3a%2216b87798-4517-442c-9200-
ce1cca93259c%22%2c%22Oid%22%3a%22d52b119a-ba95-4941-bab6-

9327f54cf288%22%7d 

 

Quaisquer dúvidas entrar em contato com a PCNP-Solange Bailão pelo telefone 4422-7064 

 

 

 

 
Equipe dos Colegiados 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 
ASSUNTO 03: PNLD: RESERVA TÉCNICA, REMANEJAMENTO E DOAÇÃO 

O FNDE, autarquia do MEC, abre a opção de solicitação de reserva técnica de 3 a 11 de 
fevereiro de 2022 para pedidos de livros do PNLD: 

- Ensino Fundamental: Atualmente o sistema permite que apenas livros do PNLD 2019 – Anos 
Iniciais e PNLD 2020 – Anos Finais sejam solicitados na Reserva Técnica (manual anexo à 

rede). 

- Ensino Médio: para demandas de livros do PNLD 2018 – Ensino Médio e EJA 2014, as Escolas 
e Secretarias de Educação devem acessar o sistema de Doação (manual anexo à rede). 

As unidades escolares que demandaram livros na aba “remanejamento” (manual anexo à rede) 

e não foram atendidas por essa modalidade, terão seus pedidos migrados automaticamente 
para a aba “reserva técnica”. Por isso, todas as escolas nessa situação deverão estar atentas 

para não duplicarem seus pedidos. Sugerimos às demais escolas que ofertem ao menos um 
livro, ainda que fora do ciclo de atendimento, na aba de “remanejamento”, para eventual 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmNjMjEzN2UtNzUxOC00NjE3LTliNTAtMzc2MDA5NGFiNjQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2216b87798-4517-442c-9200-ce1cca93259c%22%2c%22Oid%22%3a%22d52b119a-ba95-4941-bab6-9327f54cf288%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmNjMjEzN2UtNzUxOC00NjE3LTliNTAtMzc2MDA5NGFiNjQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2216b87798-4517-442c-9200-ce1cca93259c%22%2c%22Oid%22%3a%22d52b119a-ba95-4941-bab6-9327f54cf288%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmNjMjEzN2UtNzUxOC00NjE3LTliNTAtMzc2MDA5NGFiNjQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2216b87798-4517-442c-9200-ce1cca93259c%22%2c%22Oid%22%3a%22d52b119a-ba95-4941-bab6-9327f54cf288%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmNjMjEzN2UtNzUxOC00NjE3LTliNTAtMzc2MDA5NGFiNjQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2216b87798-4517-442c-9200-ce1cca93259c%22%2c%22Oid%22%3a%22d52b119a-ba95-4941-bab6-9327f54cf288%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmNjMjEzN2UtNzUxOC00NjE3LTliNTAtMzc2MDA5NGFiNjQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2216b87798-4517-442c-9200-ce1cca93259c%22%2c%22Oid%22%3a%22d52b119a-ba95-4941-bab6-9327f54cf288%22%7d
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Governo do Estado de São Paulo 
Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

desbloqueio da plataforma. Posteriormente os quantitativos requeridos serão todos submetidos 
a análise de consistência e ulterior validação pelo órgão central. 

Como a distribuição para 2022 ainda não foi concluída, é importante que as escolas verifiquem, 

antes de solicitar a reserva técnica, os livros que ainda irão receber por meio do link: 
https://www.fnde.gov.br/distribuicaosimadnet/  

Ao acessá-lo, basta informar: Ano: 2022; Programa: PNLD e localizar a UF e o município.  

Ao clicar em "Confirmar", o sistema apresentará a lista na qual deverá ser localizada a sua 

escola. Clique no ícone “Visualizar” (lupa à direita da tela) e aparecerá o link "Encomenda" que, 
ao ser selecionado, trará todas as obras que estão sendo entregues em sua unidade escolar. 

 

Anexo 1: manual doação 

Anexo 2: manual remanejamento 22 

Anexo 3: manual reserva técnica 22 fundamental 

 

 

 
 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2022/02/manual-doao.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2022/02/manual-remanejamento-22.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2022/02/manual-reserva-tcnica-22-fundamental.pdf

