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

29/07/2022 

 

REDE Nº 108      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: QUESTIONÁRIO DIRECIONADO AOS DOCENTES 
 

Já está disponível na plataforma Secretaria Escolar Digital – SED o questionário direcionado aos 

docentes contratados e aos docentes aderentes ao plano de carreira previsto na Lei 

Complementar nº 1.374, de 30 de março de 2022, para solicitar a realização de atividades 

pedagógicas complementares como forma de cumprimento da carga horária referente às 

Atividades Pedagógicas Diversificadas – APD, de acordo com a Resolução SEDUC nº 58/2022. 

Para saber a quantidade de Atividades Pedagógicas Diversificadas – APD correspondentes à sua 

carga horária, o docente pode verificar a Resolução SEDUC nº 55/2022, no qual consta as tabelas 

com as cargas horárias. 

 

Para que o docente opte pela realização das Atividades Pedagógicas Diversificadas – APD de 

forma presencial na unidade escolar, essas deverão ser cumpridas no mesmo turno em que o 

docente trabalha. Caso o docente não possa realizar as APDs no mesmo turno, este deverá 

realizar as atividades pedagógicas complementares nos termos da Resolução SEDUC nº 58/2022. 

Estamos encaminhando tutorial orientando ao docente a forma de preenchimento do 

questionário na SED: Tutorial APD. 

 

Atenção: o formulário não se aplica e não deverá ser preenchido por docentes efetivos e não 

efetivos que não tenham aderido ao plano de carreira previsto na Lei Complementar nº 1.374, 

de 30 de março de 2022. Esses deverão cumprir o ATPL como o fazem atualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wilson Rodrigues da Silva – PEC - Tecnologia 

                                     Núcleo Pedagógico 
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ASSUNTO 02: PNLD: INFORMES E CRONOGRAMA 

 

Concurso Bicentenário da Independência: foi lançado o concurso “Brasil 200 anos de 

independência: Lendo nossa história, escrevendo nosso futuro” para selecionar os melhores 

textos poéticos inspirados na temática dos 200 anos de independência do Brasil. Todos os 

estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental das escolas públicas brasileiras podem 

participar. Cada escola poderá inscrever no sistema SIMEC/PDDE Interativo apenas uma obra 

poética. Os estudantes poderão criar suas poesias e as escolas podem se organizar para lançar 

desafios entre seu alunado para eleger a produção poética que irá representar cada unidade 

escolar no concurso. As inscrições estarão abertas do dia 01/08 ao dia 02/09/22. A melhor poesia 

de cada região brasileira será reproduzida na quarta capa dos livros didáticos do Programa 

Nacional do Livro e do Material Didático - PNLD 2024. Além disso, os autores vencedores 

receberão um prêmio de R$ 10 mil e uma viagem para o evento de premiação. Já os segundos 

colocados de cada região levarão R$ 5 mil e certificados de participação. Os diretores e escolas 

dos estudantes vencedores receberão uma placa de participação. Consulte “edital do concurso 

PNLD” anexo à rede. 

 

Remanejamento: possui funcionamento permanente no sistema PDDE Interativo/SIMEC para 

as escolas demandarem livros em falta e ofertarem livros. 

 

Livros Acessíveis - EPUB: disponível permanentemente no sistema PDDE Interativo/SIMEC 

para solicitação de livros didáticos dos Anos Iniciais, Anos Finais e Ensino Médio para atendimento 

de estudantes com deficiência. As obras do PNLD Literário dos Anos Finais do Ensino 

Fundamental também estão disponíveis para solicitação. Os livros acessíveis em formato EPUB 

podem ser solicitados para estudantes cegos, com baixa visão, surdocegueira e dislexia. O 

material em EPUB permite a ampliação dos caracteres, a audição do conteúdo do livro e o uso 

de contraste para leitura, podendo atender também estudantes com deficiências motoras. As 

solicitações podem ser feitas no sistema PDDE Interativo/SIMEC pelo gestor escolar. O passo-a-

passo para solicitar os livros em EPUB no PDDE Interativo/SIMEC consta no “manual epub” anexo 

à rede. 

 

Doação: está aberta a opção de solicitação de materiais do PNLD 2018, destinado ao Ensino 

Médio e do PNLD EJA 2014. Todos os livros disponíveis para doação são novos, ainda que de 

ciclos anteriores. 
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Cronograma (segundo semestre e sujeito a alterações) 

 

Entrega de livros: Os Correios começaram a enviar a reposição e as demais obras para o ano 

letivo de 2023. Para os Anos Iniciais deverá começar em novembro de 2022 e terminar em 

fevereiro de 2023. 

 

Devolução: desde já as escolas devem lembrar aos alunos que as obras do PNLD 2020 e do 

PNLD 2021 destinadas aos estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio 

devem ser recolhidas ao final do ano letivo para utilização em 2023. 

 

Escolhas: 

 

• PNLD 2023 – Objeto 1 – Obras Didáticas dos Anos Iniciais: - prevista para setembro 

de 2022. 

• PNLD 2021 – Objeto 5 – Obras Literárias para o Ensino Médio prevista para outubro 

de 2022. 

 

PNLD 2021 – Objeto 4 – Recursos Digitais para o Ensino Médio – Não há necessidade de 

escolha já que todos os materiais serão disponibilizados para todas as escolas a partir de 

novembro. 

 

 

 

 

Anexo 1: edital concurso PNLD 

Anexo 2: manual epub 

 

 

 

 

 

 
Wanderlei de Oliveira – PEC - Filosofia 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2022/07/edital-concurso-pnld.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2022/07/manual-epub.docx


 

 
  
Rua das Figueiras, 1245 – Jardim, Santo André – SP – (11) 4422-7000                                   Página - 4                           

 

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

ASSUNTO 03: ATRIBUIÇÃO DE CARGA SUPLEMENTAR DOCENTE AFASTADO PEI 
 

A Equipe de Supervisores/PEI encaminha o Comunicado abaixo contido às fls 13 e 14 do Boletim 

Semanal Subsecretaria nº 30, de 28/07/2022, para ciência dos docentes e ampla divulgação: 

  

III. CGRH-COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO SUBSECRETARIA / CGRH - 2022 - Nº 209 

São Paulo, 28 de julho de 2022. 

  

1. Atribuição de carga suplementar docente afastado PEI 

 

Destinatário: Diretorias Regionais de Ensino 

 

Prezados(as) Dirigentes Regionais de Ensino, Diretores (CRH) e Supervisores de Ensino 

responsáveis pelo Programa Ensino integral, 

De acordo com a previsão legal dada pela Lei Complementar 1.374/2022 e suas regulamentações 

por meio do Decreto 66.793/2022, Resoluções SEDUC nº 55/2022 e nº 58/2022, que dispõe 

sobre a carga horária dos docentes da rede estadual de ensino, o limite de carga horária de 

trabalho docente passou a ser de 36 aulas semanais, perfazendo o total de 44 horas semanais. 

 

Este novo limite de trabalho semanal docente estipulado nos anexos da citada Resolução, refere-

se a carga horária de trabalho composta de aulas de 45 minutos de interação com alunos, 

atividades de caráter formativo, atividades pedagógicas diversificadas, sendo que para efetivos 

e estáveis acrescenta o ATPI, aplicando-se para todos os docentes da Rede Estadual de 

Educação. 

 

O aumento dessa carga horária de trabalho será válido para ambas as carreiras docentes 

vigentes, devendo ser atribuídas como carga suplementar para docentes efetivos quando 

ultrapassar a jornada de trabalho a que estiver submetido ou para aumento de carga horária de 

docentes estáveis ou contratados. 
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Considerando que esta opção de aumento de carga, trazida como inovação na rede estadual, 

significa maiores possibilidades de atuação docente, será possível ao docente que atua no 

programa de ensino integral, ter atribuído mais 4 aulas semanais, dentro da sua formação, desde 

que em horário diverso do cumprimento das 40 horas de dedicação exclusiva na unidade 

pertencente ao Programa Ensino Integral. 

 

As 4 aulas a serem atribuídas devem ocorrer em escolas regulares, podendo ser também na 

mesma escola PEI, em aulas regulares no período noturno, por exemplo, o qual não integra o 

programa ensino integral. SUBSECRETARIA 14 28.07.2022. 

 

Para tal, orientamos que a atribuição dessas aulas não se dará no processo de atribuição online, 

devendo ser realizada manualmente e o registro em sistema para fins de pagamento deverá 

ocorrer na próxima programação em funcionalidade a ser informada pelo CEPAG. 

 

Atenciosamente, 

 

                                                                            CEPAG/DEAPE/CGRH 

  

 

 

 

 
                                     Supervisão Escolar 
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ASSUNTO 04: EM DIA COM O NOVO ENSINO MÉDIO 
 

Encaminha-se às Escolas com o curso de Ensino Médio a Resolução SEDUC 64/2022 (anexo) 

para conhecimento de toda a equipe gestora e escolar. 

Esta nova Resolução altera dispositivos da Resolução SEDUC 143/2021, a qual dispõe sobre os 

procedimentos de Avaliação dos alunos do Ensino Médio, na Formação Geral Básica e Itinerários 

Formativos. 

Anexo 3: RESOLUÇÃO 64 

 

 

 
Equipe Ensino Médio 

                                     Supervisores Escolares: Diane, Edmilson e Maria Aparecida 

 

 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2022/07/2022-06-23-live-efape.pdf

