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Prezados(as) Diretores(as), bom dia ! 
  
Tendo em vista a criticidade de abastecimento de água, motivada pelo longo período de estiagem que assola a 
Região Sudeste, vimos solicitar o envio URGENTE das informações contidas abaixo, a fim de podermos organizar o 
planejamento de ações preventivas no sentido de evitar o desabastecimento de água por período prolongado, de 
modo a garantir a manutenção regular do funcionamento das escolas da rede estadual de ensino, abastecidas por 
sistemas operados pela Sabesp, nos padrões de consumo exigidos pela atividade escolar: 
  

1.       Relação de escolas que vem enfrentando períodos de desabastecimento que possam eventualmente 
colocar em risco o funcionamento diário escolar: 

2.       Indicar para cada escola: 
a)      Numero do RGI da Sabesp de cada unidade escolar. No caso de unidades com dois ou mais RGI’s, 

indicar somente o RGI que é considerado para os fins de pagamento da conta de consumo.  
b)      Nome da escola 
c)       Nome de contato/responsável da escola e telefone celular 
d)      Numero de alunos por turnos (manhã/tarde/noite) de cada escola 
e)      Situação do Abastecimento via rede externa Sabesp (indicar o período que o abastecimento vem 

ocorrendo com frequência, bem como a respectiva codificação utilizando a tabela anexa) 
f)       Indicação de sistema alternativo de abastecimento via caminhão pipa (indicar o numero mensal 

médio de viagens e o volume total médio mensal abastecido em litros)  
g)      Capacidade de reservação de cada escola (volume de caixas d’água ou de reservatórios e o total em 

litros ou m³), bem como indicar se possui capacidade total para atender o consumo diário de água de 
cada escola por um período mínimo de 24 horas (indicar o volume do reservatório superior e inferior) 

h)      Indicar a situação de funcionamento de bomba de recalque, ou seja, se está funcionando 
regularmente ou se há necessita reparos  

i)        Endereço completo de cada escola com indicação de município, bairro, telefone 
  
Segue anexo modelo de planilha de deverá ser utilizada pelo NOM de cada DE na consolidação dos dados obtidos 
em cada escola de sua respectiva jurisdição. Eventuais duvidas poderão ser dirimidas por este Centro ou pelo 
CEPLAE. 
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