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

25/02/2022 

 

REDE Nº 029      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: PDDE NOVO ENSINO MÉDIO 
 

Para colaborar com a Equipe Gestora, listamos abaixo algumas referências para a consecução 

dos objetivos do PDDE Novo Ensino Médio que podem ser consultados pela Direção da Escola: 

 

§ Resolução SEDUC 71/2021, de 11/08/2021 

§ Resolução SEDUC 05/2022, de 20/01/2022 

§ Portaria da Coordenadora de 31/01/2022 

§ Boletim Semanal COPED nº4 – Assunto nº 6 

 

Conforme divulgado, o prazo para o PAF foi prorrogado para 04/03/2022. Assim, a equipe 

gestora poderá verificar com os docentes os materiais pertinentes aos Aprofundamentos em que 

atuam para sugestões de aquisição, em conformidade com o Manual. 

 

Caso a unidade escolar queira adquirir algo que não esteja disponível nas orientações, deverá 

entrar em contato com COPED_DECEGEP_CEM@educacao.sp.gov.br questionando a 

possibilidade de tal item ser adquirido. O e-mail deverá esclarecer quais os produtos que a equipe 

tem interesse em adquirir, com a justificativa de aquisição devidamente relacionada ao contido 

no respectivo Itinerário Formativo. Somente após homologação pela COPED é que a unidade 

escolar poderá prosseguir com a compra. 

Equipe do Novo Ensino Médio 

 

 

 

ASSUNTO 02: ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES - ITINERÁRIOS FORMATIVO 
 

Disponibilizamos no anexo, uma ficha para que a equipe gestora atualize as informações sobre 

os Itinerários Formativos/ Aprofundamento e organização 2022. 

 

Solicitamos que a ficha seja preenchida e encaminhada para o seguinte e-mail: 

patrícia.colmenero@educacao.sp.gov.br 

 

file://///educacao.intragov/SANTO_ANDRE/Departamentos/NIT/REDE/COPED_DECEGEP_CEM@educacao.sp.gov.br
file://///educacao.intragov/SANTO_ANDRE/Departamentos/NIT/REDE/patrícia.colmenero@educacao.sp.gov.br
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Prazo para envio: até 02/03/2021 

Aproveitamos a oportunidade para resgatar o estudo do documento disponibilizado pela SEDUC 

Orientações Metodológicas Ações Novo Ensino Médio – Novembro/2021, que aprofunda as 

questões relacionadas à implementação dos Aprofundamentos e Expansão. 

 

Dando continuidade às ações de implementação do Novo Ensino Médio, a Direção deverá 

promover ações formativas voltadas para o conhecimento e estudo pelas equipes escolares, de 

acordo com os assuntos destacados: 

 

1. Procedimentos de avaliação no Ensino Médio: Resolução SEDUC 143/2021, que 

especifica como a Escola deverá realizar a verificação do Rendimento Escolar: avaliação, 

rendimento e frequência para o registro de nota, menções e escalas de engajamento, na 

Formação Geral Básica e no Itinerário Formativo – tanto no Aprofundamento quanto Inova 

e Expansão: 

· Docentes: com destaque para as concepções envolvidas em cada um dos aspectos de 

avaliação. 

· Secretaria: as alterações relativas às menções e notas, para fins de registros escolares 

(fichas individuais, histórico escolar, ata final, diário de classe, etc). 

· Alunos e Comunidade escolar: para ampla divulgação e esclarecimentos sobre como 

serão as notas e procedimentos de avaliação. 

 

2. Resolução SEDUC 15, DE 14/02/2022, que dispõe sobre a carga horária de 

expansão do Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino. A referida Resolução trata de a 

obrigatoriedade das aulas de expansão comporem a matriz curricular e os casos possíveis 

de dispensa de alunos, nos termos dos artigos 2° e 3° da citada Resolução. 

 

Anexos: Ficha 

              Orientações 

              Resolução SEDC Nº143 

              Resolução SED Nº15 
Equipe do Novo Ensino Médio 
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ASSUNTO 03: PNLD: RECALL PNLD 21 E CRONOGRAMA ENSINO MÉDIO 
 

Algumas unidades escolares que escolheram o livro Ciências da Natureza Lopes e Rosso, 

volumes Energia e Consumo Sustentável e Evolução e Universo, estão recebendo-os com 

o mesmo conteúdo. 

 

Trata-se dos volumes 1 e 4 da coleção. O equívoco ocorreu no momento em que a gráfica 

mixou os miolos nas capas. Por esse motivo solicitamos a todas as unidades que escolheram as 

referidas obras que antes de distribui-las, verifiquem se receberam exemplares com 

defeito. Caso já tenham realizada a distribuição, peçam aos alunos para que verifiquem. O 

FNDE está ciente e providencia a troca. 

 

A entrega do PNLD 21 objeto 1 - Projeto de Vida e Projetos integradores deve ser 

finalizada em março. 

 

Já a entrega do PNLD 21 objeto 2 - Obras por Área de Conhecimento Específicas está 

ocorrendo de acordo com os registros de escolha. 

 

Há previsão de escolha do objeto 3 Obras de Formação Continuada para o final de março. 

Em breve estará disponível a opção de reserva técnica do PNLD 21 

PCNP Wanderlei 

 

 

ASSUNTO 04: PNLD: PRORROGAÇÃO DA RESERVA TÉCNICA 
 

O FNDE prorrogou o período de solicitação de reserva técnica até o dia 8 de março 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 

 

• Em breve, o sistema será aberto para solicitações de reserva técnica do PNLD 2022, 

destinado à educação infantil, e do PNLD 2021, destinado ao ensino médio. 
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As unidades escolares que demandaram livros na aba “remanejamento” 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 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. Para conhecer os títulos e a quantidade recebida, a escola 

pode acessar o portal do FNDE (role a página para baixo) >> Consultas Online >> Distribuição 

de Livros e preencher os campos Ano (= 2022); Programa (= PNLD); UF (= SP) e Munícipio 

(preencha somente os campos com asterisco vermelho). Para selecionar uma unidade, informe 

o código INEP (que é o código CIE acrescido de 35 – e zero, se for o caso – até completar oito 

dígitos). Em seguida, clique em "Confirmar". Por fim, clique na lupa, à direita da tela. Após abrir 

a página, selecione o link "Encomenda". 

 

Os manuais de remanejamento e reserva técnica encontram-se anexos às redes 24 e 15 

PCNP Wanderlei                                     

 

 
ASSUNTO 05: ETIQUETAS DOS CADERNOS DE PROJETO DE CONVIVÊNCIA DOS 

ALUNOS DO 1º AO 5º ANO DOS ANOS INICIAIS-ETIQUETAS DE DIREITOS AUTORAIS. 
 

Seguem informações a respeito do comunicado dos cadernos de Projeto de Convivência dos 

alunos do 1º ao 5º Ano dos Anos Iniciais que só podem ser distribuídos aos alunos com as 

etiquetas autoadesivas em que estão registrados os Direitos Autorais da ONG norte-americana 

que fez a cessão do material. 

 

Ressaltamos que os autoadesivos com os créditos de direitos autorais devem colados na página 

02 de todos os cadernos dos estudantes antes da entrega. Abaixo segue foto ilustrativa da capa 

do material e da página na qual a etiqueta deve ser colada (local indicado pela seta). 
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Sugerimos que essa orientação seja repassada a cada professor regente de turma que poderá 

solicitar aos seus estudantes que auxiliem na colagem da etiqueta no momento da entrega do 

material. 

 

Assim que os cadernos estiverem com a etiqueta devidamente colada, o material pode ser 

entregue aos alunos como todos os outros cadernos, sem nenhum tipo de restrição. Apenas 

pontuamos que, conforme registrado no próprio texto de direitos autorais, o material não pode 

ser reproduzido sem autorização. 

 

Por último, informamos que o material de Projeto de Convivência para professor será impresso 

com o texto de direitos autorais já registrados na página de créditos. Portanto, não há 

necessidade de realizar a colagem da etiqueta nestes cadernos. 

 

Os envelopes com as etiquetas autoadesivas estão disponíveis no Protocolo (caixinha) para a 

imediata retirada de cada Unidade Escolar. 

 

Equipe dos Anos Iniciais/Núcleo Pedagógico 
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ASSUNTO 06: FORMAÇÃO: CADASTRO E APONTAMENTO DE FREQUÊNCIA ATPC 2022 
 

A Senhora Dirigente Regional de Ensino convoca os Professores Coordenadores da Unidades 

Escolares de todos os segmentos, inclusive PEI, a ser realizada de modo remoto pela plataforma 

Teams, conforme segue: 

 

Público-alvo: Professores Coordenadores de todos os segmentos 

Data: 04/03/2022 (Sexta-feira) 

Horário: 14h às 16h 

Local: Plataforma Digital Teams Link da Reunião: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NjllYmE2N2UtZjk3ZC00ZjE1LWE0ZjktOTM3NzlmYTNmYzA0%40thread.v2/

0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250762edc-f950-4f48-b439-

ec342282600c%22%2c%22Oid%22%3a%22e60dfc31-8eae-4b9a-b632-

0e9dc4f9ee25%22%7d 

Núcleo Pedagógico 

PCNP Tecnologia 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjllYmE2N2UtZjk3ZC00ZjE1LWE0ZjktOTM3NzlmYTNmYzA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250762edc-f950-4f48-b439-ec342282600c%22%2c%22Oid%22%3a%22e60dfc31-8eae-4b9a-b632-0e9dc4f9ee25%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjllYmE2N2UtZjk3ZC00ZjE1LWE0ZjktOTM3NzlmYTNmYzA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250762edc-f950-4f48-b439-ec342282600c%22%2c%22Oid%22%3a%22e60dfc31-8eae-4b9a-b632-0e9dc4f9ee25%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjllYmE2N2UtZjk3ZC00ZjE1LWE0ZjktOTM3NzlmYTNmYzA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250762edc-f950-4f48-b439-ec342282600c%22%2c%22Oid%22%3a%22e60dfc31-8eae-4b9a-b632-0e9dc4f9ee25%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjllYmE2N2UtZjk3ZC00ZjE1LWE0ZjktOTM3NzlmYTNmYzA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250762edc-f950-4f48-b439-ec342282600c%22%2c%22Oid%22%3a%22e60dfc31-8eae-4b9a-b632-0e9dc4f9ee25%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjllYmE2N2UtZjk3ZC00ZjE1LWE0ZjktOTM3NzlmYTNmYzA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250762edc-f950-4f48-b439-ec342282600c%22%2c%22Oid%22%3a%22e60dfc31-8eae-4b9a-b632-0e9dc4f9ee25%22%7d

