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

17/11/2022 

 

REDE Nº 168      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: INSCRIÇÕES PARA O CURSO QUADRO DE APOIO ESCOLAR: UM NOVO 

OLHAR PARA UM NOVO TEMPO! – 1ª EDIÇÃO/2022 

 

• Ação: Inscrições para o Curso Quadro de Apoio Escolar: Um novo olhar para um novo tempo! 

– 1ª Edição/2022 - Carga Horária: 12h.  

• Formato: remoto via AVA-EFAPE– inscrições online via site da EFAPE.  

• Público-Alvo: todos os(as) servidores(as) do Quadro de Apoio Escolar (QAE), que são estes: 

Agente de Organização Escolar, Secretário(a) de Escola; Assistente de Administração Escolar, 

Agente de Serviços Escolares e ocupante da função-atividade de Gerente de Organização Escolar 

(GOE).  

Datas:  

• Período de inscrição: 14 a 30/11/2022.  

• Período de realização: 14/11/2022 a 12/12/2022.  

Mais informações:  

• Sabendo da importância da atuação dos profissionais do QAE na escola e com o objetivo de 

fortalecer a prática profissional, a EFAPE oferece o curso Quadro de Apoio Escolar: Um novo 

olhar para um novo tempo! – 1ª Edição/2022. O curso propõe a reflexão de questões sobre a 

atuação dos(as) profissionais do Quadro de Apoio Escolar na unidade escolar e os impactos 

decorrentes desta atuação, como a contribuição para o desenvolvimento integral do estudante.  

• Solicitamos o apoio de todos no compartilhamento das informações sobre as 

inscrições com o objetivo de garantir ampla divulgação. 

 

 

 
PEC Wanderlei 

                                     Núcleo Pedagógico 
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ASSUNTO 02: PNLD: RECOLHIMENTO DE LIVROS 

 

Em consonância ao artigo 37 da Constituição Federal/88 e aos artigos 4º e 7º do Decreto Federal 

9.009/17, informamos que o Programa Nacional do Livro e do Material Didático - PNLD deve ser 

executado em estrita observância aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da publicidade e da eficiência. Nesse sentido, seguem abaixo orientações para as 

unidades escolares: 

1. Anos Iniciais: no final deste ano letivo todas as escolas que oferecem o Ensino 

Fundamental Anos Iniciais poderão deixar com seus alunos os exemplares que receberam 

no início do primeiro semestre, pois os livros didáticos desse segmento são todos 

consumíveis. 

2. Anos Finais: todos os livros do PNLD deverão ser recolhidos pelas unidades escolares 

que oferecem o Ensino Fundamental – Anos Finais, pois são reutilizáveis. O controle da 

devolução dos livros didáticos deverá ser realizado à medida que os alunos entregam os 

exemplares para a escola para reutilização no ano seguinte. Nesse momento, a escola 

precisa anotar a quantidade de livros devolvidos por título, componente e série, a fim de 

comparar os dados/quantidade de livros entregues aos alunos no início deste ano letivo x 

quantidade de livros devolvidos. 

3. Ensino Médio: todos os livros deste seguimento deverão ser recolhidos pelas unidades 

escolares, pois são reutilizáveis. A saber: as obras didáticas de Projetos Integradores e 

de Projeto de Vida (objeto 1), as obras didáticas por área de conhecimento e as obras 

didáticas específicas (objeto 2) e as obras didáticas de formação continuada (objeto 3 

destinada a professores e gestores). O controle da devolução dos livros didáticos deverá 

ser realizado à medida que os exemplares são entregues para a escola para reutilização 

no ano seguinte. Nesse momento, a escola precisa anotar a quantidade de livros 

devolvidos por título, componente e série, a fim de comparar os dados/quantidade de 

livros entregues aos alunos no início deste ano letivo x quantidade de livros devolvidos. 

4. PNLD Literário: os livros do aluno enviados são reutilizáveis, portanto, deverão ser 

recolhidos para reutilização de novos alunos em 2023. 

5. Manual do Professor: todas são obras de caráter reutilizável. Tanto os livros didáticos 

como os exemplares do PNLD Literário deverão ser devolvidos à escola para que os 

regentes das novas turmas de 2023 possam reutilizá-los. 

Ressaltamos dois aspectos:  
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a) que as campanhas de preservação dos livros devem ser permanentes em todas as escolas. 

Ao final do ano, a expectativa é que a devolução dos livros alcance a totalidade distribuída. O 

FNDE estipula que todas as escolas realizem conscientização sobre o uso do livro didático e do 

PNLD literário, que deverão ser reutilizados por anos consecutivos e mantidos em adequadas 

condições de uso;  

b) todo esse processo deve obedecer às regras sanitárias em vigência. 

 

 

 

 
PEC Wanderlei 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 

ASSUNTO 03: PROVIDÊNCIAS PARA ALOCAÇÃO DE PROFESSORES - PEI 
 

À Direção das Unidades Escolares - PEI 

 

Solicitamos ao Diretor da Escola, após levantamento das vagas remanescentes., que encaminhe 

à Comissão PEI, pelo e-mail destaensinointegral@gmail.com  o que segue:  

1- Ofício contendo o número de vagas remanescentes, por disciplina, de acordo com a 

definição do módulo da escola; 

 

 

2- Ofício contendo os dados (Nome – RG – CPF – Categoria – Habilitação/Qualificação) dos 

Professores considerados excedentes, em virtude da ocorrência de redução de salas (se 

houver) para o ano de 2023. Isto, devido às providências que serão tomadas pela Diretoria 

de Ensino visando à alocação desses profissionais.  

 

Os Ofícios (1 e 2) devem ser encaminhados ao e-mail da Comissão PEI: 

destaensinointegral@gmail.com até as 12 horas do dia 21/11/2022. 

Observação: No caso de a escola não contemplar vagas remanescentes e/ou professores 

excedentes, enviar, também, um Ofício informando “Prejudicado”.  

 

 
Comissão – PEI 
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