
Abertura de chamados 

➢ Computadores PROEDUCAR,  problemas com Internet e 

infraestrutura lógica. 
 

- Acesse o site da FDE (http://www.fde.sp.gov.br) 

- Clique a opção “Central de Atendimento” 

- Clique a opção “Central de Serviço de Tecnologia) 

- Selecione o tipo de ocorrência 

- Preencha o formulário e clique o botão “Enviar” 

 

➢ Computadores ITAUTEC 

Algumas escolas perderam a chave do cadeado que fecham o(s) Computador(es) 

Itautec e/ou o CD que acompanha estes computadores. 

  

A – Chaves dos cadeados 

Os computadores Itautec que já estão sendo utilizados pelas escolas foram adquiridos por meio de um 

contrato da FDE, número 57/00028/12/05. 

Neste contrato está estabelecido que os gabinetes destes computadores seriam lacrados com cadeados de 

segurança e que, no ato da instalação, as escolas receberiam as chaves desses cadeados. 

A ideia  era melhorar a segurança dos equipamentos, dificultando a retirada de componentes internos. 

Na fase de instalação o fornecedor cumpriu a sua parte e entregou uma chave para cada um dos 

computadores de cada escola. Passado algum tempo, no entanto, vêm ocorrendo dificuldades no 

atendimento, uma vez que há escolas que alegam tê-las perdido. 

Diante disso, solicitamos que os(as) Senhores(as) localizem as referidas chaves e as deixem em 

local conhecido pelos funcionários da secretaria, para possibilitar a manutenção do equipamento 

quando necessário. 

Caso a perda já tenha acontecido, deve ser providenciado a cópia de uma chave de uma escola 

vizinha (as chaves são iguais) ou um novo cadeado, com chaves disponíveis e acessíveis. 

 

B – CD de Recovery 

Da mesma forma as escolas receberam um CD com uma cópia do sistema operacional e aplicações (CD 

de Recovery). 

Solicitamos, assim, que a escola encontre os seus e os deixe em local conhecido pelos funcionários 

administrativos ou providencie uma cópia junto a uma escola vizinha. 

http://www.fde.sp.gov.br/


C – Procedimento no caso de novos pedidos de manutenção – vigorando a partir da data de 

emissão deste comunicado 

No que se refere a futuros pedidos de manutenção, solicitamos que as escolas se atentem ao que segue: 

1 – No ato do registro da ocorrência, a Central de Serviços da FDE perguntará se a escola dispõe de uma 

chave.   

2 – Caso a escola não a tenha, o atendimento será interrompido e encaminhado para o NIT para 

providências. 

Lembramos que pedidos de manutenção a computadores Itautec, bem como a outros componentes 

tecnológicos, devem ser feitos na página da Central de Serviços, no Portal da FDE –

http://www.fde.sp.gov.br/PagesPublic/InternaCentralSolicAviso.aspx?contextmenu=centralatend 

 
 
 
 

➢ Banda Larga nas Escolas - Escolas Urbanas (tanto 

Municipais como Estaduais): 
 

O telefone para abertura do chamado é o 08007715280, é solicitado o número do circuito. 
 

Normalmente é solicitado apenas o número do circuito, mas se solicitarem informações que não estão 
nos links, ligue para 0800616161 (MEC) – opção 2 – opção 2 - opção 3, e peça os dados solicitados. 
Antes de ligar tenha em mãos o código INEP da Escola, CPF do interessado, nome completo, e outros 
dados básicos relacionados à Escola. Volte a ligar no 08007715280 para continuar o chamado. Peça 
sempre o número do protocolo. 

 

Se, depois de todos os passos acima, o atendimento da VIVO for negado para a escola que possui o 
Programa, a Escola deve fazer um cadastro no site abaixo e abrir um chamado/denúncia: 

 

http://www.fnde.gov.br/ - > Clicar o link "Fale conosco" (no canto superior direito). Realize um 
cadastro. Registre o chamado. 

 
 

➢ Projeto de Conectividade às Escolas do Campo - Escolas Rurais 

(tanto Municipais como Estaduais): 

 
As Escolas Rurais que não tiveram o chip e modem instalados devem entrar em contato com a VIVO 
pelo telefone 08007710105. 

 

➢  Tablets / DIGIBRAS: 

A informação atual é de que não há mais garantia, mas os chamados era registrados 
pelo número 0800-722-2331 
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