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

13/05/2022 

 

REDE Nº 073      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: INVENTÁRIO E ATUALIZAÇÃO DAS BAIXAS DIÁRIAS – ATÉ 17/05/2022 
 

Orientamos que as escolas façam a atualização, conferência, ajuste e confirmação de seus 

estoques até TERÇA (17/05/2022), impreterivelmente. 

Primeiro, verifiquem se o estoque físico e o virtual estão iguais. O estoque virtual pode ser 

observado em "Consulta estoque escola" na SED, conforme manual em anexo. Caso haja alguma 

divergência, a unidade precisará alterar o estoque, com as devidas justificativas para aprovação 

da Diretoria de Ensino (manual em anexo). 

Quando o estoque físico e virtual estiverem idênticos, a escola deverá entrar em "Serviços 

Escolares -> Alimentação Escolar -> Operações de Alimentação -> Conferência Estoque Escola" 

e obrigatoriamente clicar em "CONFIRMAR CONFERÊNCIA DO ESTOQUE". 

As baixas diárias devem ser registradas diariamente e mantidas atualizadas. 

Caso não tenham servido merenda em algum dia, a U.E. deverá obrigatoriamente entrar na tela 

de baixa diária, selecionar cada dia no calendário e clicar no botão “Registrar dia sem baixa 

diária”. Incluir o motivo (Ex: ausência de alunos) e salvar. 

Lembramos que essas informações são extremamente importantes para que a geração das guias 

seja feita de forma correta e o abastecimento das escolas não seja prejudicado. 

 

Anexo 1: alterao-de-estoque-mai22 

Anexo 2: consultar-estoque-mai22 

 

 

 

 

 
Vanessa de Castro 

                                     Nutricionista 

 

 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2022/05/alterao-de-estoque-mai22.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2022/05/consultar-estoque-mai22.pdf
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Governo do Estado de São Paulo 
Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

ASSUNTO 02: PRÊMIO EDUCAR PARA A IGUALDADE RACIAL E DE GÊNERO 2022 
 

Prezados,   

Com muita satisfação, informamos que estão abertas as inscrições para o “Prêmio Educar para 

a Igualdade Racial e de Gênero 2022”.  

Se você é professor (a), diretor (a) ou coordenador (a) participe da 8º edição do Prêmio 

Educar para a Igualdade Racial e de Gênero, iniciativa que identifica, apoia e difunde boas 

práticas pedagógicas e de gestão escolar na promoção da equidade racial e de gênero no 

ambiente escolar. As inscrições podem ser feitas pelo site do Prêmio, até o dia 21 de 

maio de 2022. Podem participar, professores que estejam em atividade nas diferentes etapas 

da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental (incluindo EJA) e Ensino Médio 

(incluindo EJA)) e de todas as Modalidades de Ensino, tais como: Educação de Jovens e Adultos; 

Educação Escolar Quilombola; Educação Indígena; Educação Profissional e Tecnológica; 

Educação Especial e Educação à Distância; e gestores de escolas (diretoras/es e 

coordenadoras/es pedagógicas/os) que estejam em atividade na Educação Básica (Educação 

Infantil, Ensino Fundamental (incluindo EJA) e Ensino Médio (incluindo EJA) e de todas as 

Modalidades de Ensino (Educação de Jovens e Adultos (EJA); Educação Escolar Quilombola; 

Educação Indígena; Educação Profissional e Tecnológica; Educação Especial e Educação à 

Distância).  

  

SERVIÇO  

Prêmio Educar para a Igualdade Racial e de Gênero 2022  

Inscrições: https://premioeducar.ceert.org.br/register  

Período para inscrição: até 21 de maio de 2022  

Quem pode participar: Professores e gestores escolares  

Consulte aqui https://premio2022.ceert.org.br/#edital o Edital.  

 

 

 
Valdir Oliveira 

PCNP História 

Núcleo Pedagógico 

 

 

https://premioeducar.ceert.org.br/register
https://premio2022.ceert.org.br/#edital

