Tutorial Questionário
Pais/Responsáveis

Sumário
1.

Aos Pais ou Responsáveis dos Alunos da Rede Estadual de São Paulo ..... 3

2.

Contexto ......................................................................................................................... 3

3.

Acessar pelo Link (Página Pública) ........................................................................ 4

4.

Acessar com Perfil Responsável ............................................................................. 4

5.

Responder Questionário ............................................................................................ 5

2

1. Aos Pais ou Responsáveis dos Alunos da Rede Estadual de São
Paulo
Prezados,

A SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO - SEE vem
aprimorando suas ações com vistas à melhoria da qualidade educacional.
Como parte integrante dessas ações, a SEE deseja ouvir todos aqueles que
constituem o público para o qual ela presta os seus serviços e você, pai/mãe
de aluno, pode contribuir muito respondendo a algumas perguntas.
Pretendemos levantar os aspectos relevantes que nos ajudarão a ter uma visão
atualizada sobre o perfil das comunidades atendidas por nosso sistema de
ensino, além de observar como os pais percebem a vida escolar de seus filhos,
por isso, a sua participação é fundamental.
O questionário deverá ser respondido por apenas uma pessoa: o pai, a mãe ou
a pessoa responsável pelo(a) aluno(a), sendo que, para cada filho(a), deverá
ser respondido um questionário.
Além do questionário destinado aos pais, também aplicaremos um questionário
aos alunos, de forma que ambos complementarão as informações que
coletaremos.
Solicitamos a sua colaboração nessa empreitada com o preenchimento
cuidadoso desse questionário e agradecemos antecipadamente.

Secretaria Estadual da Educação
Setembro/2018

2. Contexto
O questionário pode ser respondido por meio do link informado no Passo 1
(abaixo) ou dentro do perfil do Pai/Responsável na SED (Secretaria Escolar
Digital).
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3. Acessar pelo Link (Página Pública)
Passo

1

-

Acesse

https://sed.educacao.sp.gov.br

a

plataforma
e
clique

SED
em

por meio do
Questionário

link:
dos

Pais/Responsáveis.

Passo 2 – Preencha com o RA e Data de Nascimento do aluno nos campos
correspondentes e depois clique em Responder.

4. Acessar com Perfil Responsável
Passo

1

-

Acesse

a plataforma SED por meio do link:
https://sed.educacao.sp.gov.br com seu login e senha. Caso não se lembre do seu
login ou senha clique em “Esqueci a senha”.

4

Passo 2 – Clique em Questionário dos Pais, localizado no canto direito da tela.

Passo 3 – O Questionário será exibido se existir apenas um aluno, porém se
existir mais de um aluno para o responsável, selecionar para qual aluno será
respondido o questionário e clicar em Responder.
Obs: O questionário é por aluno. Se existir mais de um aluno para o mesmo
pai/responsável, deve ser respondido um questionário para cada aluno,
conforme a quantidade necessária (dois, três ou mais).

5. Responder Questionário
Observar o nome do aluno no topo do questionário:
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Passo 1 – Preencha com as respostas e clique em Salvar questionário ao final
da página.
Obs: Todas as questões precisam ser respondidas.

Passo 2 – Confirme o envio clicando em Sim ou clique em Não para cancelar.

Pronto! O questionário foi enviado.
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Esperamos que esse tutorial tenha auxiliado! Porém, se
possuir outra dúvida ou encontrar alguma dificuldade,
abra uma ocorrência no portal de atendimento:
https://atendimento.educacao.sp.gov.br
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