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Programa de Alimentação Escolar – 2015: Pesquisa para as escolas centralizadas
Prezado(a) Diretor(a) de Unidade Escolar,
O Departamento de Alimentação e Assistência ao Aluno – DAAA/SEE solicita o preenchimento da pesquisa
“Programa de Alimentação Escolar – 2015: Pesquisa para as escolas centralizadas”.
A pesquisa tem como objetivos avaliar o Programa de Alimentação Escolar do ano de 2015, realizado de
forma centralizada na Secretaria da Educação, e reunir sugestões para o aprimoramento de sua gestão. Ela
deverá ser respondida, preferencialmente, por você, ou pelo vice-diretor ou coordenador pedagógico da
unidade escolar.
O prazo para o preenchimento da pesquisa vai até o dia 31 de agosto de 2016.
Para responder à pesquisa:
• Acesse o endereço www.escoladeformacao.sp.gov.br/pesquisa;
• Clique em “Identificação por Login e Senha”;
• Nos campos “Login” e “Senha”, digite o código CIE da escola, composto de seis dígitos no formato
ESC-XXXXXX (utilizando zero à esquerda, se necessário);
• Clique em “Confirmar”;
• Na coluna “Não Respondidas”, clique no nome da pesquisa.
Durante o prazo de preenchimento da pesquisa será possível acessá-la novamente e realizar alterações, se necessárias. Por essa razão, a pesquisa, mesmo finalizada, ficará na coluna “Não Respondidas” até o prazo final de
preenchimento. Caso seja necessário realizar alterações, é fundamental clicar novamente no botão “Finalizar”.
Atenção: Para que a pesquisa seja gravada e considerada respondida por completo, é necessário clicar no
botão “Finalizar”, no canto inferior direito do último bloco a ser respondido!
Em caso de dificuldades de acesso, favor entrar em contato com a Rede do Saber por meio do “Fale Conosco”,
disponível no site www.escoladeformacao.sp.gov.br. Para dúvidas referentes ao preenchimento dos dados,
entrar em contato com Fabiana de Freitas no e-mail fabiana.freitas@educacao.sp.gov.br.
Contamos com a sua participação!
Atenciosamente,
Silvia Cristina Lancellotti Pinto
Diretora Técnica Substituta do CEPAE

