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DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO ALUNO
Comunicado Conjunto CISE-CIMA-1, de 25-5-2015
Os Coordenadores de Infraestrutura e Serviços Escolares (CISE) e de
Informação e Avaliação (CIMA) COMUNICAM as Diretorias de Ensino e
unidades escolares do sistema centralizado de Alimentação Escolar que a
Secretaria de Educação, por meio da Companhia de Processamento de Dados
do Estado de São Paulo (PRODESP), elaborou uma nova versão do Sistema
de Alimentação do Estado de São Paulo - SAESP II, cujo objetivo é aprimorar a
gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), por meio de
novas ferramentas.
O “SAESP II” permitirá o acesso das escolas dos municípios e das Diretorias
de Ensino centralizados, por meio da plataforma GDAE, substituindo os atuais
procedimentos de envio do quadro de estoque, de ofícios e e-mails (trocas,
inutilizações, dietas especiais, remanejamentos, sanitização, recebimentos de
boletos, entre outros) que serão inseridos no sistema, permitindo um retorno
mais rápido das ocorrências e melhor monitoramento das informações,
conforme detalhado na videoconferência do dia 25/03/2015 e nas vídeo aulas
para as escola, disponibilizadas na videoteca da Rede do Saber.
O controle do estoque das escolas passará a ser feito por meio de baixas
diárias, identificando a quantidade de produtos retirados e número de alunos
comensais efetivamente atendidos pelo Programa.
O cronograma de implantação do SAESP II obedecerá as seguintes datas e
atividades:
* 27/05/2015 (4ª feira): Teste do acesso ao sistema e das funcionalidades com
login gerado pelos Administradores de Segurança das DE´s.
* 29/05/2015 (6ª feira): Inserção do estoque inicial no sistema - as escolas
deverão inventariar o estoque neste dia e inserir todos os dados no sistema
conforme foi orientado na videoconferência.
* 01/06/2015 (2ª feira): Primeira retirada diária das escolas conforme foi
orientado na videoconferência.
As dúvidas e/ou problemas detectados pelas unidades serão atendidas
mediante contatos com a CENTRAL DE ATENDIMENTO, pelo telefone 080077-00012 e e-mail infoeducacao@educacao.sp.gov.br.
O SAESP II mantém os níveis de responsabilidade dos representantes das
unidades escolares e Diretorias de Ensino, no que se refere ao correto e
pontual preenchimento dos dados indispensáveis ao gerenciamento do
Programa de Alimentação Escolar.

