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Circular n.º 492/2018 – CIE/NIT  

 

17 de outubro de 2018. 

                                         
Prezados(as) Supervisores(as) de Ensino, 

Srs.(as) Gestores(as) de Escola  

 

Assunto: Comunicado DETEC_CIMA 013/2018 – Questionário - Infraestrutura Tecnológica das  

    Escolas na SED 

 

Em atendimento ao Comunicado em epígrafe, já enviado diretamente às Escolas pela 

DETEC/CIMA, reiteramos que está disponível na Secretaria Escolar Digital – SED, no módulo 

“Gestão Escolar”, opção “Cadastro de Escola”, o Questionário Infraestrutura Tecnológica das 

Escolas, a ser respondido até 24/10/2018. 

 

Destaca-se que o questionário em pauta é um levantamento de informações muito 

importante para o planejamento tecnológico das nossas Escolas no Estado de São Paulo, e 

necessita da colaboração de todos  para o sucesso desta ação. 

 

Este questionário (conforme tutorial anexo) abrange grande parte dos equipamentos e 

outros temas ligados a tecnologia no ambiente escolar e, nesse sentido, solicita-se que, por favor, 

as questões sejam respondidas da maneira mais completa possível. 

 

Acrescenta que, esse levantamento será a base para a criação de um sistema interno 

online, o qual permitirá a obtenção dessas informações de maneira atualizada, bem como a 

diminuição de preenchimento de futuros questionários no que se refere a equipamentos 

tecnológicos. 

 

Ao final do questionário, há um espaço para que a Escola possa comentar sobre o mesmo 

ou outro assunto de relevância, no que tange a tecnologia no ambiente escolar. 

 

O questionário estará disponível para preenchimento na SED, até o dia 24 de Outubro de 

2018 (24/10 - Quarta-feira). 

 

Segue anexo o tutorial para acesso e preenchimento do questionário: 

 

Atenção: Devido a limitações iniciais da ferramenta utilizada na elaboração do 

questionário em tela, alguns campos do mesmo apresentam obrigatoriedade de preenchimento 

mesmo quando o item relacionado anteriormente receba a resposta “não” e neste caso, a resposta 

subsequente não seria aplicável. Nestes casos, é necessário que se escolha uma das opções 

disponíveis no campo subsequente, para que seja atendida a obrigatoriedade da resposta, mesmo 

sendo estas opções não apropriadas, pois estas serão descartadas posteriormente, através dos  

filtros do próprio sistema. 



 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO OSASCO 
 

 

 

Rua Geraldo Moran, 271 – Jardim Umuarama – Osasco – São Paulo – CEP: 06030-060 

Fone: 2284.8100 - email: deosc@educacao.sp.gov.br 

 

 

 

Dúvidas a respeito deste assunto devem ser encaminhadas para o e-mail 

deoscnit@educacao.sp.gov.br . 

 

Atenção:  

Solicita-se que as Escolas realizem o procedimento acima o mais breve possível, para evitar 

possíveis congestionamentos do sistema nos últimos dias do prazo definido. 

  

A Diretoria de Ensino fará o acompanhamento dos registros realizados pelas Escolas 

através de Relatórios do Sistema. 

 

Desde já agradecemos e nos mantemos à disposição para os atendimentos e/ou 

encaminhamentos necessários. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Carlos Robercio Pereira 

Diretor Técnico I – NIT 

Marlene Martins Pena Dias 

Diretor Técnico II - CIE  

 

 

 

De acordo, 

 

 

Irene Machado Pantelidakis 

Dirigente Regional de Ensino 
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