GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE CAPIVARI

COMUNICADO
Solicitado por: NAD
Autorizado: Dirigente Regional de Ensino
Transmitido: NIT
Comunicado: 222/2022
Data: 05/04/2022
Assunto: Kit Material Escolar 2022 – Entregas e baixa de recebimento

Prezados Diretores,
Informamos através deste, que o Departamento de Serviços de Transporte e
Assistência ao Aluno - DEST tem realizado o acompanhamento da distribuição dos
Kits "Material Escolar 2022”, com as entregas em fase de conclusão.
Diante disso, solicitamos que as escolas preencham a planilha anexa com o
levantamento, apontando a quantidade de kits faltantes e as sobras.
Necessitamos desse preenchimento até o dia 08/04/2022.
https://seespmy.sharepoint.com/:x:/g/personal/decapnad_educacao_sp_gov_br/EYTYXKuCinZE
gs5hUqhXpw4B19rmZJ5rqhkPR3WiWmyiag?e=RJuOns

Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP
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Destacamos ainda, a importância da baixa no sistema de recebimento dos
Kits, realizando os seguintes procedimentos:
1. Baixas de recebimento dos Kits e informar irregularidades.
Para confirmar o recebimento dos kits é necessário acessar o site do Material Escolar
2022, utilizando somente o INTERNET EXPLORER. Clique em "Dar baixa e informar
irregularidades no recebimento".
http://materialescolar.fde.sp.gov.br/2022/
Material Escolar 2022
materialescolar.fde.sp.gov.br
Material Escolar 2022: Sr(a)s. Dirigentes de Ensino e Diretores(as) das
Escolas da Rede de Ensino da Secretaria de Estado da Educação: Está no
ar o sistema online de distribuição do material escolar 2020 para toda a rede
estadual de ensino.
Para acesso ao Sistema de Gestão de Entrega de Material Escolar 2022.
Acesso Escola
• Login: código CIE com 6 dígitos
•

Senha: 04 últimos dígitos do código CIE ou a senha pessoal definida

Caso não tenha definido uma senha pessoal, no primeiro acesso
utilizando “últimos dígitos do código CIE” o sistema apresentará uma nova tela
para cadastro da senha secreta da sua escola. Esta senha poderá ter 4 a 6
dígitos (não deve ser a senha padrão) e poderá ter letras e/ou números.
•
•

Caso apareça a mensagem de incompatibilidade de sistema, favor seguir as
instruções em anexo.
Para maiores informações sobre o login e senha clique em “Dúvidas
Frequentes” ou entre em contato com sua Diretoria de Ensino para novo
cadastro.
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•

Se aparecer "usuário ou senha inválidos" entrar em contato com sua
Diretoria de Ensino para que a mesma restaure a senha da sua Unidade
Escolar.

Responsável:

Marta Menezes Brossi dos Santos
Diretor i - NAD
De acordo:

Pamela Cristina Aparecida de Arruda
Diretor II - CAF
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