
 
 

Rede nº 265/19 

Data: 13/06/2019 

 

Assunto: QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE COZINHAS  
 
 
Senhores Diretores, 
 
 
Estamos enviando para o e-mail administrativo da escola, planilha com questionário 

sobre avaliação de cozinhas, solicitada pela Secretaria da Educação, que necessita 

ser preenchida até dia 19/06 e enviada para o e-mail do NOM.  

Caso não receba o e-mail, por gentileza entrar em contato 

(dent2nom@educacao.sp.gov.br).  

Seguem algumas orientações para o preenchimento:  

 

•         A planilha enviada está bloqueada para qualquer inserção ou exclusão de dados, ou 
para qualquer preenchimento diverso daquele para a qual foi proposta. Solicitamos-lhes 
que se atenham a realizar o preenchimento dos dados, na planilha encaminhada e dentro 
dos parâmetros e travamentos definidos. Peço, portanto, que não destravem, recriem, 
alterem a planilha ou importem a mesma para o Word; atenham-se, por favor, ao 
preenchimento no formulário base enviado; qualquer resposta diversa será desconsiderada, 
com solicitação de novo preenchimento, de acordo com o pedido. 

  

•         Por esta razão, pedimos que as planilhas não tragam quaisquer observações adicionais 
ou informações além das solicitadas. Acréscimos, sugestões ou informações poderão ser 
enviadas no corpo do texto do e-mail, mantendo o anexo inalterado. 

  

•         As respostas aos itens solicitados deverão ser exclusivamente em “1” ou “0”. Quando 
quiserem assinalar um item como positivo, selecionem “1”, para manter um item como 
negativo, deixem-lhe vazio ou assinalem com “0” 

  

•         Atentem-se aos comentários inseridos nos títulos e outros itens de cada grupo de 
perguntas. Estes comentários trazem orientações sobre a avaliação que deve ser dada a 
cada item; é essencial que os mesmos sejam observados. 
  



 
•         Além dos comentários, diversos itens remetem-se à Portaria CVS 5, à Ficha Técnica de 
Cozinha da FDE, e a diversos componentes dos Catálogos Técnicos da Fundação. Todos estes 
itens encontram-se em anexo no e-mail enviado e devem ser consultados de modo a 
orientar as repostas aos questionamentos. 
 

 

 

Atenciosamente, 

 

Profª Rosana Guerriero Andrade  

Dirigente Regional de Ensino  

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 


