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Solicitado por: NAD – Núcleo de Administração 

Autorizado: CAF   

Transmitido: NIT 

Comunicado: 301/2020 

Data: 09/07/2020 

Assunto: Aquisição, utilização e instalação de Quadros Brancos 
 

Orientações sobre aquisição, utilização e instalação de Quadros Brancos – 

QB-01 

AQUISIÇÃO 

A aquisição dos Quadros Brancos – QB-01 é realizada de forma 

centralizada pela SEDUC, através do Centro de Equipamentos e Materiais – CEQUI, 

portanto a escola que quiser adquirir deverá mandar e-mail para 

decapnad@educacao.sp.gov.br, que entrará em contato com o CEQUI. 

DIMENSIONAMENTO 

As salas de aula estão dimensionadas para receber 02 (dois) quadros Brancos 

– QB-01 medindo 1,20m X 2,50m cada um. 

Nos casos onde o ambiente utilizado para sala de aula não comportar a 

instalação de 02 (dois) QB-01, é facultada a instalação de 01 (um) QB-01. O Quadro 

extra, caso seja possível do ponto de vista pedagógico pode ser instalado em outra 
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parede da mesma sala. Caso não seja possível, ele poderá ser instalado em outro 

ambiente onde o seu uso seja necessário ou até mesmo remanejado para outra 

unidade. 

 INSTALAÇÃO 

A instalação dos Quadros Brancos – QB-01 não está prevista no contrato de 

fornecimento. 

A orientação técnica para a instalação está disponível em: 

https://produtostecnicos.fde.sp.gov.br/Pages/CatalogosTecnicos/Catalogos/Mobiliari

o/QB01_20_12_12.pdf.  

Os quadros brancos projetados e adquiridos pela FDE não devem ser 

cortados, pois isto somente pode ser feito de forma adequada em ambiente 

industrial, além de caracterizar a perda da garantia. 

DOS RECURSOS FINANCEIROS 

A instalação deve ser realizada com recursos financeiros da própria da 

unidade escolar, podendo ser utilizado o PDDE Paulista. 

       Observação: segue lista das escolas que já receberam ou ainda irão receber os 

quadros: https://bit.ly/ListaEscolas-QuadrosBrancos 

 

 

 

Responsável: 

Luciana Basso do Prado 

Direto I - NAD 

 
De acordo: 

Cláudia Aparecida Boareto 

Diretor Técnico II - CAF 
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