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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NOM 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 378/2020 

Data: 08/09/2020 

Assunto: Realização do conserto do sistema hidrossanitário dos prédios escolares 
 

 Prezados (as) Diretores (as) de Escola, 
 

Tendo em vista a possibilidade de retorno as aulas, a Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo – SEDUCSP, vem desenvolvendo várias ações 
de enfrentamento ao COVID-19. 

 
Dentre essas ações, foi respondido pelos senhores (as) no dia 12/08/2020 na 

SED – Secretaria Escolar Digital, um questionário sobre à situação do funcionamento 
das pias/lavatórios, banheiros/box e bebedouros, dos prédios escolares, que 
deverão estar aptas e adequadas para facilitar a assepsia das mãos.  

 
Sendo assim, foi realizado um compilado das respostas das escolas, pela 

SEDUCSP e encaminhado para este setor, para conhecimento. 
 
Após análise da planilha, solicito que sejam realizados os consertos dos 

itens apontados, pela própria escola, tais como: quebrado, entupido, etc., e 
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caso queiram realizar a construção de lavatório, o mesmo, de preferência, deverá ser 
construído próximo à entrada dos alunos, através do PDDE Paulista. 
 

Apesar de todas as dificuldades que estamos enfrentando, conto com a 
colaboração de todos para realização dos serviços em tempo hábil para utilização 
dos alunos. 
 

Segue link de acesso ao cálculo do dimensionamento dos alunos nas 
pias/lavatórios, banheiros/box e bebedouros, estimativa de preço para o conserto 
dos itens e modelo de lavatório/bebedouro e as referências de serviços e filtro.  

  
Qualquer dúvida sobre a pesquisa e realização do conserto/serviço, estou à 

disposição. 
 
Atenciosamente, 

 

 

 

 

Responsável: 

Meyre Torbitoni 

Diretor Técnico I - NOM 

 
De acordo: 

Cláudia Aparecida Boareto 

Diretor Técnico II - CAF 
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