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

09/05/2022 

 

REDE Nº 069      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: POSSIBILIDADE DE NOVA SESSÃO DE ESCOLHAS PARA A.O.E.-
TEMPORÁRIO. 
 

Senhores Diretores de Escola, Senhores G.O.E.: 
 

Prevendo-se nova sessão de escolhas para a Função de AGENTES DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

– TEMPORÁRIOS, solicitamos às Escolas duas atenções e préstimos: 

1. Refaçam os cálculos de seu módulo atual, à luz da Res. SE nº 12/2017 e respondam abaixo o 

mais brevemente possível (só numerais, nome da Escola e nome do responsável pelo 

preenchimento). Lembrem-se de já contar com os A.O.E. recentemente transferidos PARA 

EXERCÍCIO NA U.E.. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

U.E. - ______________________________________________________  

Módulo- A.O.E.- a que 
a U.E.  
tem direito: 

 

Existentes na U.E.:  Vagas para A.O.E. 
 

   

Responsável pelo preenchimento: _________________________________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obs.: Informamos que os números serão atendidos conforme as possibilidades deste processo 

e, ainda, que os cálculos deverão levar em conta exatamente a Resolução citada. Os dados 

acima, no próprio quadro, em word (entre os  traços pontilhados), deverão ser enviados ao e-

mail marisson.camargo@educacao.sp.gov.br até 10/05/2022, às 16h.  

2. Tão logo tenhamos a data da sessão de escolhas, contamos com o apoio de V. Sª, no sentido 

de divulgar aos interessados. 

Agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem  

necessários. 

 

 

 

 
Comissão de Ingresso/Remoção/Transferência 

                                     Supervisão Escolar 

 

mailto:marisson.camargo@educacao.sp.gov.br
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ASSUNTO 02: CONVOCAÇÃO - 1º ENCONTRO FORMATIVO: SALA DE LEITURA E 

MEDIAÇÃO & LINGUAGEM 2022 
 

A Dirigente Regional de Ensino, nos termos do Decreto 64.187/2019, convoca para o encontro 

formativo “Sala de Leitura e Mediação & Linguagem”, Professores com carga horária atribuída 

na Sala de Leitura ou 1 representante (professor, gestor ou Professor Coordenador) de todas as 

Unidades Escolares para informações sobre o tema: Projeto Mediação & Linguagens e Materiais 

de Formação para o Ambiente Sala de Leitura, a ser realizado de forma presencial conforme 

segue: 

Data: 13/05/2022 

Horário: 8h30 às 12h30 

Local: Diretoria de Ensino de Santo André – Sala de Vídeo Conferência. 

Qualquer dúvida entrar em contato com a PCNP Solange Junqueira pelo telefone 4422-7050 

 

 

 

 
Equipe Sala de Leitura 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 

ASSUNTO 03: PNLD: SOBRE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO E NORMAS DE 
CONDUTA 
 

Primeiramente, é importante saber que o acesso às obras aprovadas no PNLD independe de 

qualquer tipo de cadastramento, podendo ser encontradas no Portal do FNDE e no Guia do PNLD, 

documento oficial que traz as obras na íntegra. Além disso, a Resolução CD/FNDE nº 15/2018 

(anexa à rede) veda, de forma expressa, a realização de divulgação de materiais do PNLD 

pelos representantes durante o período de registro da escolha, além de outras restrições, 

cf. artigos 7º e 8º. 

A legislação não traz proibições para a divulgação fora do período de escolha, mas é taxativa ao 

apontar que a atuação desses representantes não deve, de forma alguma, interferir na 

escolha do material, que deve ser uma decisão livre e exclusiva de seus professores. Por isso 

precisamos nos certificar se tais cadastros não resultem em quaisquer interferências na escolha 
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dos materiais (arts. 7º, I e II; 8º, I e II, Resolução no 15/2018). Ademais, a solicitação de dados 

pessoais dos profissionais de educação implica em responsabilidade, ficando os que 

disponibilizam e os que coletam os dados sujeitos aos princípios e às regras constantes da Lei 

nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Em caso de tratamento irregular 

ou violação de dados, poderão ser aplicadas as sanções previstas na LGPD. A decisão sobre 

a concessão de dados pessoais é de responsabilidade exclusiva desses profissionais, não 

tendo sobre isso a Secretaria de Estado da Educação qualquer ingerência. Por fim, tendo 

em vista nossa atuação conjunta para a viabilização do PNLD sigamos zelando pela probidade 

administrativa. 

Art. 7º É vedado às redes de ensino, a qualquer tempo: I - aceitar vantagens em razão da 

escolha dos materiais do PNLD; II - aceitar presentes ou brindes dos representantes em razão 

da escolha dos materiais do PNLD; III - disponibilizar espaço público para a realização de eventos 

relacionados ao PNLD promovidos pelos representantes; IV - permitir a participação dos 

representantes em eventos organizados pela rede; V - convocar a comunidade escolar para 

quaisquer eventos organizados pelos representantes para fins de apresentação dos materiais 

inscritos/aprovados no Programa; VI - compelir as escolas a danificar o material do PNLD, no 

todo ou em parte; e VII - reter os materiais do PNLD destinados às escolas. Art. 8º É vedado 

às escolas beneficiadas: I - aceitar, a qualquer tempo, vantagens em razão da escolha dos 

materiais do PNLD; II - aceitar, a qualquer tempo, presentes ou brindes dos representantes em 

razão da escolha dos materiais do PNLD; III - permitir o acesso de representantes em suas 

dependências durante o período de Registro da Escolha; IV - permitir acesso de representantes 

aos dispositivos em que é realizado o registro da escolha; V - disponibilizar, a qualquer tempo, 

espaço público para a realização de eventos promovidos pelos representantes; VI - permitir, a 

qualquer tempo, a participação dos representantes em eventos promovidos pela escola; VII - 

solicitar reposição de materiais do PNLD diretamente aos representantes; VIII - reproduzir e/ou 

revender materiais do PNLD; IX - recusar-se a receber os materiais do PNLD; e - danificar, no 

todo ou em parte, os materiais do PNLD com ciclo de atendimento vigente. (Res CD/FNDE nº 

15/2018) 

 

 

Anexo: Resolução 15-2018_PNLD 

 

 
Wanderlei da Silva de Oliveira – PCNP - Filosofia 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2022/05/resoluo-15-2018_pnld.pdf

