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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NAD 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado:  338/2021 

Data: 27/05/2021 

Assunto: Pesquisas na SED/ URGENTE com prazo 
 

Prezados diretores, 
  
Seguem esclarecimentos sobre as pesquisas do CEQUI, disponibilizadas na SED – 
Secretaria Escolar Digital. 
  

1. As Pesquisas 1 e 2 tiveram baixa adesão e estão reabertas, devendo ser 
respondidas por todas as unidades, mesmo aquelas que já tinham respondido 
por conter erros de conceito. 

2. As pesquisas visam o conhecimento do inventário de bens em condições de 
uso nas unidades escolares. 

3. As unidades devem responder somente a quantidade de bens existentes. 
4. Devem ser considerados os ambientes existentes na unidade, pertencentes 

ao seu patrimônio. Caso o ambiente não faça parte da unidade, preencher a 
quantidade como 0 (Zero, escrito na forma de algarismo) , valendo também 
para um ambiente que foi destinado para uma finalidade e hoje é utilizado para 
outra (exemplo: uma sala de aula que hoje é utilizada como sala de leitura). 
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5. Com relação a mobiliário e equipamentos, se algum item não foi adquirido por 
atendimento via FDE, realizar a sua correspondência com o item, cujas 
características mais se aproximam do especificado no catálogo técnico da 
FDE. 

6. Serão realizados 06 grupos de pesquisas, sendo: 
a. PESQUISA 5.1 e 5.2: AMBIENTES, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS – 

SALAS DE AULA – prazo encerrado em 21/05/2021 
b. PESQUISA 6 - AMBIENTES, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS – 

COZINHA E REFEITÓRIO – prazo encerrado em 25/05/2021 
c. PESQUISA 1: AMBIENTES, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - 

ADMINISTRATIVO – reaberta para resposta de todas as unidades 
– prazo 01/06/2021 

d. PESQUISA 2: AMBIENTES, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS – 
LABORATÓRIOS – reaberta para resposta de todas as unidades – prazo 
01/06/2021 

e. PESQUISA 3: AMBIENTES, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS – SALA 
DE INFORMÁTICA – prevista para o período de 09/06/2021 a 15/06/2021 

f. PESQUISA 4: AMBIENTES, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS – SALA 
DE LEITURA E RECURSO – prevista para o período de 16/06/2021 a 
22/06/2021 

  
 
Para responder os questionários é necessário acessar a SED – Secretaria Escolar 
Digital (https://sed.educacao.sp.gov.br/), selecionar o menu Cadastro de Escolas, 
clicar em Escola, na tela seguinte verificar se aparece o nome correto da unidade e 
clicar em Pesquisar. Na tela Manutenção de Escolas, clique no lápis (editar) em 
seguida clique em Questionários e localize as PESQUISAS – para responder, basta 
clicar no lápis (editar). 
  
 

 

 

 

Responsável: 

Luciana Basso do Prado 

Diretor I - NAD 

 
De acordo: 

Claudia Aparecida Boareto 

Diretor II - CAF  

 

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