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Assunto: PESQUISA SECRETARIA ESCOLAR DIGITAL – SED SOBRE O RETORNO 

DAS ATIIDADES PRESENCIAIS NAS ESCOLAS 

 

Prezados Diretores,  
 
Retransmito na íntegra o Comunicado Externo Subsecretaria 2020 – nº 70, referente a Pesquisa 
Secretaria Escolar Digital – SED sobre o retorno das atividades presenciais nas Escolas, para 
ciência inequívoca de todos os envolvidos.  
 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 

Profª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino – Região Norte 2 

 
 

COMUNICADO EXTERNO SUBSECRETARIA 2020- Nº 70 
 
São Paulo, 01 de setembro de 2020.  
 
Assunto: Pesquisa Secretaria Escolar Digital - SED sobre o retorno das atividades presenciais nas escolas. 
 
Com referência a Resolução 61, publicada hoje no Diário Oficial, estamos disponibilizando pela 
Secretaria Escolar Digital - SED, uma pesquisa sobre o retorno das atividades presenciais nas escolas que 
já está no ar. São perguntas simples e objetivas, sendo um questionário focado em professores e outro 
nas famílias. O foco da consulta é identificar a necessidade de atendimento de cada escola, que deverá 
se organizar para atender aos alunos interessados, de acordo com suas possibilidades. Não é necessária 
que se chegue a uma maioria que deseje ou não o retorno para definir a abertura da escola, o objetivo 
da pesquisa é identificar qual a demanda dos que necessitam do atendimento para que a escola possa, 
de acordo com sua realidade, atender.  
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Solicitamos que reforcem junto aos Diretores e as Equipes Gestoras das unidades escolares, para que 
divulguem e orientem suas comunidades escolares, a responderem com a máxima exatidão essa 
pesquisa. A mobilização da comunidade escolar é fator essencial para o sucesso dessa pesquisa.  
 
Ressaltamos que dada à importância dessas informações, famílias que tenham dificuldades de 
preenchimento por meio eletrônico, via SED, que os Diretores e equipes gestoras, organizem outras 
formas de consultar essas famílias, mas que sejam registradas em documento e encaminhadas às 
Diretorias, garantindo-se assim, a participação de toda comunidade escolar. Necessário que essas 
respostas sejam encaminhadas às Diretorias de Ensino para que possam monitorar diariamente o 
andamento da pesquisa.  
 
Preferencialmente, as informações devem constar da SED, permitindo que a escola tenha diariamente 
acesso aos resultados da pesquisa. À medida que vão respondendo, os resultados vão sendo 
computados e encaminhados às escolas. Caso haja necessidade, o Diretor poderá organizar outras 
formas de monitoramento.  
As famílias e professores poderão se manifestar semanalmente quanto ao retorno e a gestão poderá 
sempre acompanhar através da SED ou de relatórios enviados diretamente às Diretorias de Ensino e 
Diretores. 
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