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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NIT 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 585/2020 

Data: 22/12/2020 

Assunto: Ata de Registro de Preço - Televisores 
 

Prezados(as) Diretores, Vice-Diretores e Gerentes de Organização Escolar, 

 A FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação) está realizando uma ata de registro 

de preço para aquisição de televisores para as unidades escolares. Sendo assim, a SEDUC deseja 

saber se sua escola possui interesse em participar desta ata de registro de preço.  

 Para manifestar interesse, acesse a Plataforma SED (Secretaria Escolar Digital) e responda 

a pergunta do pop-up que poderá ser visualizado pelos perfis de Diretor de Escola, Vice-Diretor de 

Escola e GOE na página inicial da SED ou no menu Gestão Escolar > Adesão de Ata de Registro 

de Preços na SED. A ata de estabilizador, suporte, webcam e microfone será realizada 

posteriormente.  

 O prazo para manifestação de interesse é até amanhã dia 23/12/2020 às 17:00hs.  

https://sed.educacao.sp.gov.br/
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 O uso dos televisores pode potencializar a aprendizagem dos estudantes e formação da 

equipe escolar, no modelo de ensino híbrido. A combinação de atividades presenciais com remotas 

mediadas pela tecnologia tem potencial de contribuir para o desenvolvimento integral dos 

estudantes da rede. Isto se dá, por meio de:  

- Transmissão de aulas gravadas por professores do estúdio do CMSP e mediação de professores 

da unidade escolar;  

- Formação de professores;  

- Diversificação das possibilidades de eletivas;  

- Utilização de equipamentos para expansão do tempo de atividades;  

- Etc.  

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Responsável: 

André Brunherotto 

Diretor Técnico I - NIT 

 
De acordo: 

Nara Macluf Grisotto Costa 

Diretor Técnico II - CIE 

 

 

 

 


