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Este Boletim tem periodicidade semanal, com envio todas as quartas-feiras. Os links, 

sempre em vermelho, irão remeter a anexos que complementam cada Informação. Quando 

o link remeter a alguma planilha, deve ser feito o download do documento para que possa 

ser preenchido, e em seguida encaminhado para o endereço de e-mail indicado. Se houver 

dificuldades no acesso aos arquivos, procure acessá-lo com diferentes navegadores, caso o 

problema não seja resolvido, entre em contato com o responsável pela informação, para 

que o arquivo seja disponibilizado por outros meios. 
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INFORMAÇÃO 1: DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DO PNLD 2014 E 

OUTROS INFORMES  
 

Inicialmente, neste primeiro Boletim de 2014, a equipe do Programa de Livros 

deseja felicidades a todos! 

No último trimestre de 2013, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 

FNDE, via ECT/Correios, iniciou a distribuição de livros didáticos do PNLD/2014 destinados 

aos alunos do Ensino Fundamental e Médio. Essa distribuição compreende os seguintes 

livros:  

 Os escolhidos pelos professores do Ensino Fundamental Anos Finais - 6º ao 9º 

ano, em agosto de 2013; 

 As obras para complementação de livros reutilizáveis dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental (1º ao 5º ano) e Ensino Médio; 

 A reposição total dos livros consumíveis dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental (1º ao 5º ano) e Ensino Médio, conforme o número de alunos 

declarados no Censo Escolar de 2012.  

 

As entregas são parceladas, de acordo com a postagem de cada editora, e, escolas 

que ainda não receberam seus livros devem permanecer atentas à rotina dos Correios até 

o recebimento total das encomendas. O quantitativo de cada unidade escolar está 

disponível no site do FNDE (clique em consultas ONLINE > Distribuição de livros). 

As escolas rurais, por força do convênio FNDE/Correios, terão seus livros entregues 

na Prefeitura local ou na Diretoria de Ensino da região. 

Solicitamos especial atenção aos Informes publicados nos Boletins CGEB nº 41, 42 e 

44, que orientam sobre o descarte de livros didáticos, recolhimento de livros no final do 

ano letivo e gestão centralizada da reserva técnica do PNLD: 

Por ocasião da distribuição dos livros do PNLD 2014, é fundamental que as escolas 

promovam a conscientização dos alunos para a conservação do livro didático durante todo 

o ano, para que ao efetuar a sua devolução ao final do ano, outro aluno possa utilizá-lo no 

ano seguinte. Os livros distribuídos neste ano, aos alunos do Ensino Fundamental Anos 

Finais, possuem um ciclo de vida útil válido até o final do ano de 2016. A campanha de 

preservação dos livros deve ser permanente, rotineira em todas as escolas. 

http://www.fnde.gov.br/
http://pnld.edunet.sp.gov.br/2014/Arquivos/Boletimn41-27.11.13.pdf
http://pnld.edunet.sp.gov.br/2014/Arquivos/Boletim-n-42-de04-de-dezembrode2013-Recolhimento-de-livros.pdf
http://pnld.edunet.sp.gov.br/2014/Arquivos/Boletim-n-44-de18-de-dezembrode2013-Desfazimento-de-materiais-didaticos-e-ou-de-apoio.pdf
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As escolas que possuem livros para descarte, referentes ao PNLD 2011 ou 

anteriores, devem fazê-lo com base na Resolução de nº 83/2013 de 17.12.2013 que dispõe 

sobre desfazimento de materiais didáticos e/ou de apoio considerados irrecuperáveis, 

desatualizados e/ou inservíveis ou aguardar a capacitação a ser realizada em fevereiro, 

pelo GTMEX – Grupo de Trabalho de Material Excedente. 

Por fim, informamos que haverá escolha e distribuição de livros do PNLD-EJA e esta 

Pasta já fez adesão para as suas escolas estaduais. Solicitamos que informem às Secretarias 

Municipais de Educação, sob sua jurisdição que o Ministério da Educação prorrogou até 

sexta feira, dia 10 de janeiro, o prazo de adesão das Prefeituras. Essa adesão, no caso das 

escolas municipais, é de responsabilidade dos gestores municipais, e é condição para 

efetuarem a escolha dos livros didáticos de todos os anos da Educação de Jovens e Adultos, 

desde as classes de alfabetização até o ensino médio.  

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Aidê Magalhães ou Ítalo de Aquino, por 

meio do telefone 11-3218-2119 ou pelos e-mails aide.magalhaes@edunet.sp.gov.br  e 

italo.aquino@edunet.sp.gov.br  

 

CEFAF/Programa de Livros 

 

INFORMAÇÃO 2: RETORNO ÀS ATIVIDADES DOS RESIDENTES  
 

 

Atenção! Esta informação destina-se somente às Diretorias de Ensino de Bauru, 

Botucatu, Caieiras, Campinas Leste, Campinas Oeste, Caraguatatuba, Carapicuíba, Centro 

Oeste, Guaratinguetá, Guarulhos Norte, Guarulhos Sul, Itapecerica, Itapevi, 

Itaquaquecetuba, Jacareí, Jundiaí, Leste 1, Leste 2, Leste 3, Leste 4, Lins, Marília, Mauá, 

Miracatu, Mogi das Cruzes, Norte 1, Norte 2, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, 

Registro, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São José dos 

Campos, São Vicente, Sorocaba, Sul 1, Sul 2, Sul 3, Suzano, Taboão da Serra e Taubaté. 

 

Conforme já anunciado na Informação 2 do Boletim CGEB Nº 43, de 11 de dezembro 

de 2013, o recesso a todos os residentes será concedido entre os dias 01 e 15 de janeiro de 

2014, conforme dispõe o item 1.16, do Documento de Orientações Básicas para o Estágio 

Supervisionado, p. 14. 
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Em caráter excepcional, como foi tratado na Orientação Técnica de dezembro de 

2013, o período de recesso será lançado em lote pela Fundap, não havendo a necessidade 

da Coordenação Regional de Estágio Supervisionado adotar nenhuma providência com 

relação ao apontamento no sistema SABE. 

No retorno às atividades, em 16 de janeiro, os residentes desenvolverão, até o dia 

24 de janeiro, as Atividades Gerais do Plano de Atividades constantes no Termo de 

Compromisso de Estágio. Além disso, sugere-se que o residente realize: 

 Estudo comparado entre os resultados obtidos na Avaliação Diagnóstica e nas 

Avaliações Finais de 2013; 

 Estudo do Currículo da Secretaria da Educação, de acordo com a área de 

formação; 

 Elaboração de Atividades específicas para atender as necessidades de 

aprendizagem dos alunos, cooperando para a elevação de melhores resultados 

no SARESP e nos processos de avaliação (ENEM, Prova Brasil, entre outros) dos 

alunos das Unidades Escolares atendidas. 

Aproveitamos para anexar o Modelo atualizado da Ficha de Controle de 

Frequência para 2014, bem como um manual explicativo para o correto preenchimento. 

Por sugestão de algumas Diretorias de Ensino, foram acrescentados os campos “Saldo de 

faltas anteriores” e “Total de faltas a transportar (mês anterior + mês atual)” para facilitar o 

controle e o cumprimento do item 1.15, do Regulamento do Programa, que trata das 

ausências. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Sandra, Isabelle ou Cristina por meio 

dos telefones 11-3218-2000 (r. 2242) e 11-3218-3470 ou pelo e-mail 

residencia.educacional@edunet.sp.gov.br  

 

CPRESP/Equipe Residência Educacional 

 

https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHcFJTcDVZWEhOa0k/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHcFJTcDVZWEhOa0k/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHcFJTcDVZWEhOa0k/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHMnpVenBYajN3ZzQ/edit?usp=sharing

