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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NFI 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 483/2020 

Data: 04/11/2020 

Assunto: Atenção: Importância da Utilização dos Recursos do PDDE Paulista e Federal 
 

Alertamos a todos sobre a importância da utilização dos recursos do PDDE 

Paulista e Federal em relação as prioridades da escola, essenciais para a 

manutenção do ensino, seja ele presencial ou remoto. 

Solicitamos que, considerando esse período de suspensão das aulas 

presenciais, devido aos decretos expedidos pelas prefeituras, todas as 

manutenções e reparos sejam realizados, além da aquisição de materiais 

permanentes imprescindíveis para a melhoria do ensino ofertado aos 

estudantes. 

Listamos abaixo algumas das prioridades para o momento, as quais deverão 

ser realizadas, especialmente em 2020.  
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As ações serão acompanhadas pela supervisão escolar, conforme legislação 

vigente (Decreto 64.187/2019, Resolução SE 50/2018, leis complementares). 

- Limpeza de caixa d’água e filtros; 

- Limpeza de calhas e telhados; 

- Dedetização, desratização, descupinização, capinação, remoção de entulhos; 

- Reparos nos telhados, rede elétrica, hidráulica e esgoto; 

- Reparos de sanitários; 

- Reparos e adequações em bebedouros e lavatórios; 

- Troca de fechaduras e maçanetas; 

- Aquisição e/ou reparo de ventiladores; 

- Adequação e/ou reparos na cozinha da merenda. 

 

Demais adequações, reparos ou aquisições que sejam justificadas diante da 

situação de enfrentamento da COVID 19 (tais como tampas para vasos sanitários, 

dispenser para álcool gel, saboneteira, papeleira, totem para álcool gel etc.) também 

poderão ser realizadas. 

 

 

 

 

 

Responsável: 

Luana Piza de Souza 

Diretor I - NFI 
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De acordo: 

Cláudia Ap. Boareto 

Diretor Técnico II - CAF 

 

 

 

 


