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A FDE e as escolas públicas paulistas 

Todas as atividades da Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE 

estão voltadas para o atendimento às escolas estaduais paulistas, ou seja, os 

prédios, equipamentos, atividades, programas desenvolvidos para os alunos, 

professores, pais, funcionários e para toda a comunidade escolar. Por meio da 

FDE, a Secretaria da Educação constrói e equipa novas escolas e faz a manu-

tenção e implementa melhorias em todos os prédios que compõem a rede de 

ensino do Estado de São Paulo. Também, por intermédio da FDE, são adquiridos 

e distribuídos, entre outros, materiais didáticos, pedagógicos, de consumo, equi-

pamentos eletroeletrônicos e mobiliário. A FDE também é responsável pela con-

tratação de vários serviços e pela viabilização de diversos programas culturais, 

sempre visando garantir as melhores condições para que as atividades escolares 

se desenvolvam de forma adequada, num ambiente confortável, agradável e 

seguro, nas mais de 5.400 escolas estaduais, beneficiando diretamente cerca de 

4,5 milhões de alunos, seus pais e familiares, e os mais de 210 mil professores e 

funcionários integrantes da rede de educação, por todo o território paulista.  

Em face da grande variedade de atividades, a parceria entre a FDE, professores 

e funcionários da Secretaria da Educação e a comunidade escolar é fundamen-

tal para que todas as ações sejam desenvolvidas com eficiência e rapidez. Para 

facilitar o contato desses parceiros, de modo a atender a suas necessidades da 

melhor maneira possível, a FDE criou canais especializados, que podem esclare-

cer dúvidas, receber sugestões, críticas e elogios. São eles a Central de Atendi-

mento e a Ouvidoria.

Assim, sempre que a escola demanda alguma informação ou ação que envolva 

produtos ou serviços adquiridos, contratados ou distribuídos pela FDE, necessa-

riamente tem que recorrer a essa instituição e, para facilitar e agilizar essa comu-

nicação, foi criada a Central de Atendimento da FDE.

Fábio Bonini Simões de Lima

Presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE
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O que é a Central de Atendimento da FDE?

A Central de Atendimento da FDE é um serviço telefônico – 0800 777 0333 – e 

eletrônico – e-mail – colocado à disposição das escolas estaduais e de seu 

público usuário, destinado a prestar informações e esclarecer dúvidas sobre os 

serviços e programas desenvolvidos pela FDE. Também recebe e encaminha aos 

diversos setores da Fundação as demandas do sistema educacional. 

Ligando para a Central de Atendimento da FDE, os usuários do sistema público 

de ensino poderão pedir informações – e recebê-las imediatamente – ou solici-

tar a abertura de chamado, dirigido ao setor responsável pela ação ou atividade 

objeto da demanda da escola. 

Importante ressaltar que a FDE não pode prestar informações sobre questões 

funcionais de professores ou funcionários da Secretaria Estadual da Educação 

nem das secretarias de educação dos municípios paulistas ou de escolas parti-

culares. Nesses casos, os interessados dever recorrer diretamente aos serviços 

de atendimento desses órgãos.

Para que serve a Central de Atendimento da 

FDE?

Ao receber as demandas, a Central de Atendimento da FDE orienta os usuários 

a partir da consulta aos manuais e/ou textos preparados pela Fundação sobre 

os variados assuntos que dizem respeito às ações da instituição, e repassa aos 

usuários as orientações neles contidas, complementando-as, se necessário. 

Caso o atendente não tenha à mão a informação solicitada, será feito um regis-

tro eletrônico da solicitação do usuário, que gerará uma ocorrência, e esta será 

encaminhada ao setor ou setores responsáveis pelo assunto. Assim que chega a 

resposta da área responsável, o atendente a remete ao solicitante. 

Neste sentido, a Central de Atendimento é intermediária entre quem demanda 

uma informação (a escola, o professor, o diretor, os alunos, pais, etc.) e quem tem 

a informação e/ou a atribuição de encaminhar as soluções (os técnicos, os departa-

mentos, gerências, supervisões ou diretorias da FDE).
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Quem pode usar a Central de Atendimento da 

FDE?

Todos os beneficiários do sistema de ensino do Estado de São Paulo são usuá-

rios potenciais da Central de Atendimento da FDE, especialmente aqueles que 

atuam diretamente nas escolas estaduais – direção, corpos docente e discente, 

pais e funcionários. No entanto, toda a população também poderá recorrer à FDE 

sempre que o assunto disser respeito às suas atividades. 

Como funciona a Central de Atendimento?

Ao chamar a Central de Atendimento da FDE (0800 777 0333), os usuários fala-
rão com atendentes que procurarão responder às questões imediatamente, ou, 
caso isso não seja possível, abrirão chamados em que anotarão com detalhes a 
demanda. Em seguinte, as ocorrências serão encaminhadas aos departamentos 
ou técnicos da Fundação responsáveis pelos assuntos das solicitações, para que 
estes providenciem as respostas ou soluções. 

Como o leque de assuntos tratados pela FDE é bastante variado e a rede de en-
sino, muito grande e espalhada por todo o Estado, será priorizado o atendimento 
dos assuntos emergenciais, em especial daqueles que envolvam riscos para a 
população que frequenta o prédio escolar, segundo as análises técnicas.  

Os profissionais da FDE receberão os chamados e procurarão a melhor forma 
de respondê-los com eficiência e agilidade, seja enviando informações ou agen-
dando a visita de um fiscal, técnico ou representante de um fornecedor ao local, 
para uma análise mais apurada do caso. Todo o procedimento, da chegada da 
demanda até a resposta final ao usuário, é registrado em bancos de dados, de 
forma a garantir que todos sejam respondidos, e, posteriormente, que possam 
ser feitos relatórios quantitativos e qualitativos que apoiem a melhoria da presta-
ção de serviços por parte da FDE e de seus fornecedores.

Ao abrir uma ocorrência, os atendentes solicitarão algumas informações aos 
usuários, em especial dados pessoais, como nome, RG ou RS, escola onde atua, 
telefone e e-mail.  Uma vez cadastrado, nas próximas vezes que usar o serviço o 
usuário apenas dirá seu nome e o sistema trará todos seus dados para o registro 
das novas ocorrências.
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Ao descrever o motivo que o levou a telefonar para a Central de Atendimento da 
FDE, é importante que o usuário tenha o máximo de informações sobre o as-
sunto. Isso facilita a identificação da área responsável da FDE, em benefício da 
agilidade e da eficiência do atendimento. Sugerimos, então, que todos procurem 
consultar os manuais da FDE (distribuídos gratuitamente nas escolas ou dispo-
níveis para download no site da FDE – www.fde.sp.gov.br), de modo a inteirar-se 
sobre o problema que será apresentado.

Quem atende aos telefones da 

Central de Atendimento?

A Central de Atendimento da FDE funciona no edifício sede da instituição, na 

Avenida São Luís, 99, bairro República, na capital. Jovens, estudantes universitá-

rios ou com o terceiro grau completo, são selecionados e treinados para realiza-

rem este serviço de atendimento (das 7h00 às 20h00, de segunda a sexta-feira). 

Sua capacitação os qualifica para atender às especificidades da rede pública 

de ensino. Recebem informações completas sobre o funcionamento da FDE e o 

papel de cada uma de suas diretorias, gerências e departamentos. 

O que é a Ouvidoria da FDE?

A Ouvidoria da FDE é um canal permanente de comunicação entre o usuário e a 

instituição. Foi criado especialmente para receber reclamações, críticas, suges-

tões e elogios sobre os produtos e serviços executados pela Fundação na rede 

escolar paulista e dar ao solicitante as respostas cabíveis. 

 

A Ouvidoria da FDE integra o sistema de ouvidorias públicas estaduais criado 

pelo Governo do Estado de São Paulo (Lei Estadual nº 10294/99 e Decreto 

nº 44079/99), com a finalidade de melhorar a qualidade dos serviços públicos, 

a partir do recebimento das manifestações dos usuários ou beneficiários des-

ses serviços. 

Importante: a Ouvidoria não atende usuários para esclarecimento de dúvidas e 

orientações sobre serviços e produtos da FDE. O modo mais ágil e eficiente para 

isso é contatar a Central de Atendimento da FDE (0800 777 0333).
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Para que serve a Ouvidoria da FDE?

A Ouvidoria da FDE recebe e analísa as manifestações e, caso sejam proceden-

tes ou apresentem especial relevância para a melhoria dos serviços prestados 

pela Fundação, encaminha-as aos diretores e à Presidência, recomendando sua 

especial atenção. Desse modo, a Ouvidoria contribui para que eventuais proble-

mas encontrados, sejam pontuais ou gerais, possam ser corrigidos com maior 

rapidez e segurança.

Como funciona a Ouvidoria da FDE?

A Ouvidoria da FDE recebe as manifestações dos profissionais da rede estadual 

de educação, alunos ou pais de alunos, parceiros, funcionários da FDE e da popu-

lação em geral. A manifestação é registrada, analisada e encaminhada aos setores 

internos responsáveis e a Ouvidoria cobrará deles providências para a solução 

dos problemas constatados, ou proporá as alterações que possam aumentar a 

eficiência dos serviços e aprimorar a qualidade dos produtos, sempre visando 

aumentar a satisfação dos usuários. Após as providências, a Ouvidoria retorna o 

contato com o interessado, apresentando as soluções ou explicações devidas.

As manifestações registradas na Ouvidoria da FDE são protegidas pelo sigilo, na 

forma da lei; entretanto, não serão registradas e encaminhadas denúncias anô-

nimas (Artigo 5º, IV, da Constituição Federal). Desse modo, é importante que os 

interessados deixem alguma forma de contato, para que possamos contatá-los 

futuramente e prestar os devidos esclarecimentos ou solicitar informações com-

plementares.

Como utilizar a Ouvidoria da FDE?

Para contatar a Ouvidoria da FDE, acesse http://www.fde.sp.gov.br, clique em 

“fale conosco”, e, após, em “Ouvidoria”. Nessa página estão explicadas as for-

mas de contato para cada perfil de usuário da rede. Se preferir, remeta corres-

pondência ou compareça pessoalmente à sede da FDE, de 2ª feira a 6ª feira, das 

8h30 às 17h00, à Av. São Luís, 99 – República – 01014-001 – São Paulo – SP
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As Diretorias da FDE e seus assuntos

A FDE pode responder às duvidas do usuário? - Após a exposição, por parte do 

usuário, do que o motivou a ligar para a Central de Atendimento da FDE, o aten-

dente fará perguntas que possam identificar se o assunto diz respeito à FDE ou 

se a questão deve ser dirigida a outra instituição como, por exemplo, a Secretaria 

da Educação do Estado de São Paulo – SEE, que. tem seu próprio serviço de 

atendimento (0800 77 00012). 

A FDE é composta pela Presidência e suas quatro diretorias, a saber: Diretoria 

Administrativa e Financeira – DAF; Diretoria de Obras e Serviços – DOS;  Diretoria 

de Projetos Especiais – DPE e Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI.

Diretoria Administrativa e Financeira – DAF

A Diretoria Administrativa e Financeira é responsável, entre outras coisas, pela 

logística de distribuição de materiais didáticos, mobiliário e suprimentos. Entre 

suas ações, as que mais se relacionam com as escolas são a administração dos 

convênios com as Associações de Pais e Mestres, a Rede de Suprimentos, a 

aquisição, o armazenamento e a distribuição de mobiliário.

Equipamentos e mobiliário para escolas novas – Cabe à DAF equipar todas as 

escolas novas, assim que são inauguradas, com equipamentos e mobiliário. 

Quando são feitas obras de ampliação de ambientes nas escolas, também a FDE 

se incumbe de mandar o mobiliário e equipamentos previstos.

Equipamentos e mobiliário para novos projetos – Alguns projetos implantados pela 

FDE, sempre em comum acordo com a SEE, também preveem a entrega e a insta-

lação de equipamentos e mobiliário, como é o caso, por exemplo, de implantação 

de salas de informática, salas de leitura, quadras de esporte, entre outros. 

Reposição de mobiliário – Quando as escolas necessitam de reposição de mo-

biliário por desgaste, avaria ou aumento da necessidade, seja para salas de aula 

ou outros ambientes, os pedidos devem ser feitos através das suas respectivas 

Diretorias de Ensino que, por sua vez, encaminham os pedidos à FDE, através 

das Coordenadorias de Ensino (CEI e COGSP).
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Diretoria de Obras e Serviços - DOS

A Diretoria de Obras e Serviços – DOS é responsável pela estrutura física dos 

edifícios escolares e administrativos da Secretaria da Educação, o que inclui o 

planejamento, a especificação de componentes e serviços, o projeto, o orçamento 

e a obra das construções novas, ampliações, adequações, reformas, restauro e 

manutenção de todo o conjunto de edifícios.

As obras podem ser de manutenção, melhorias ou expansão. Obras de manutenção 

são aquelas de reforma para manter as boas condições de uso dos edifícios; 

as obras de melhorias agregam ambientes ou equipamentos à estrutura física 

existente, como coberturas de quadra de esportes, acessibilidade a deficientes, 

etc., e as obras de expansão ocorrem quando há um aumento no número de vagas, 

isto é, na construção de novas escolas ou na ampliação das escolas existentes.

Essas obras visam garantir o atendimento adequado à demanda de cada região 

e são solicitadas à FDE pela SEE, por meio de Planos de Obras ou programas 

específicos, devidamente priorizados em função da disponibilidade de recursos 

orçamentários da pasta. 

Assim, solicitações de ampliações, construção de ambientes, acessibilidade, 

cobertura de quadra, adequação e manutenção devem ser feitas às Diretorias de 

Ensino, que por sua vez encaminharão os pedidos às Coordenadorias de Ensino 

para a análise e priorização juntamente com a Secretaria da Educação, para 

inclusão em Planos de Obra e viabilização de recursos.

Os usuários podem solicitar à Central de Atendimento da FDE pedidos de 

manutenção, emergenciais ou não. São emergenciais, por exemplo: falta de água; 

falta de energia elétrica; vazamento de gás; desabamentos; alagamentos.

Importante: o atendimento emergencial deve ser solicitado em situações como 

as descritas acima, quando impeça o andamento das aulas ou apresente risco de 

segurança à comunidade escolar. Por isso, ao solicitar esse tipo de atendimento, 

é de suma importância estar atento aos detalhes da situação para que sejam 

descritas ao atendente e tomadas as providências necessárias.

Os usuários também podem consultar a Central para obter informações sobre 

obras previstas para as unidades escolares. 
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Manuais da DOS

Manuais encaminhados para as escolas que tratam de assuntos da DOS:

•	 Orientação à prevenção e ao combate a incêndio nas escolas

•	 Orientação para manutenção de sistemas de proteção contra descargas 

atmosféricas nas escolas – para-raios

•	 Uso e segurança de instalações de gás nas escolas

•	 Uso e conservação de elevadores em escolas

•	 Guia de serviços do SEMPRE – Sistema Estadual de Manutenção Permanente 

da Rede Escolar, incluindo o Manual de Conservação e Limpeza

Esses manuais foram elaborados por técnicos da FDE e contêm as orientações 

e informações de como proceder na prevenção, manutenção e conservação dos 

materiais e itens escolares. Quaisquer dúvidas sobre eles podem ser esclarecidas 

através da Central de Atendimento.

Diretoria de Projetos Especiais - DPE

A Diretoria de Projetos Especiais – DPE tem entre suas atividades, a Escola da 

Família, a Bolsa Universidade, dos programas Ler e Escrever e Cultura é Currí-

culo e o SARESP. Boa parte das dúvidas das escolas relacionadas aos projetos 

da DPE podem ser sanadas, imediatamente, pelos próprios atendentes do 0800, 

pois eles são constantemente informados sobre as ações programadas pelos 

diversos projetos da Diretoria.

Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI

É da competência da Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI criar condi-

ções para que as escolas estaduais utilizem as Tecnologias de Informação e 

Comunicação – TIC em suas atividades cotidianas, sejam elas administrativas 

ou pedagógicas.
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Para isso, a DTI desenvolve ações que visam prover as escolas de:

•	 Equipamento

•	 Conectividade	à	internet	

•	 Infraestrutura	lógica	

•	 Aplicativos	on-line	e	softwares	

•	 Projetos	de	apoio	e	estímulo	à	apropriação	tecnológica	das	escolas

Detalhamos, a seguir, quais serviços estão incluídos em cada um desses itens e 

como a Central de Atendimento da FDE atua com as questões a eles relacionadas. 

Equipamento

Computadores, impressoras, projetores multimídia, entre outros, são constante-

mente encaminhados às escolas. Eles podem ser adquiridos e incorporados ao 

seu patrimônio ou fazer parte de um contrato de outsourcing , modalidade onde 

o que se adquire é o serviço e não o equipamento. Por exemplo, uma empresa 

contratada por outsourcing para oferecer serviços de impressão irá disponibilizar 

uma impressora para a escola, a fim de garantir que o serviço – que é o objeto do 

contrato - seja prestado adequadamente.  

 

A assistência técnica de cada equipamento dependerá de fatores como: modali-

dade de contratação, tempo de uso, tempo de garantia, entre outros. Para acio-

ná-la, as escolas o fazem por intermédio da Central de Atendimento da FDE, que 

presta as orientações necessárias e, quando for o caso, encaminha o chamado 

para a respectiva empresa, garantindo que a manutenção seja feita remotamente 

ou por meio de visita de um profissional qualificado à escola. 

Todos os equipamentos são enviados às escolas com manuais e outros docu-

mentos de caráter informativo. Por isso, é importante que, antes de recorrer à 

Central de Atendimento, a escola consulte essa documentação para verificar se 

o aparelho que apresenta defeito está coberto por garantia, se ele tem alguma 

identificação especial (ex.: etiquetas com numeração), se há alguma orientação 
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específica para o caso de quebra daquele equipamento, etc. É importante anotar, 

também, o número de série e demais informações como marca, modelo e onde 

está instalado. Essa ação facilita e agiliza o atendimento, em especial porque 

muitas vezes o usuário liga de telefone fixo da secretaria escolar e o equipamento 

está em outro ambiente. 

Conectividade e infraestrutura lógica

As escolas estaduais, Diretorias de Ensino, órgãos centrais da SEE e órgãos vin-

culados acessam a internet por meio da Intragov, a intranet do Governo do Esta-

do de São Paulo. 

O acesso à internet das escolas tem três aspectos importantes a serem observa-

dos no momento em que a escola enfrentar algo que impeça seu uso. São eles:

a) A falta de conexão à internet pode, em primeiro lugar, ser causada por uma 

dificuldade na rede externa à escola.

b) O problema também pode estar em um dos equipamentos instalados no rack 

Intragov. Neste rack estão cinco aparelhos: roteador, modem, firewall, switch 

e estabilizador de voltagem. No Manual do Usuário de Informática, publicado 

pela FDE, há informações sobre a função de cada um desses aparelhos. É 

muito importante que um ou mais profissionais da escola tomem conheci-

mento desse conteúdo.

c) A terceira possibilidade é que algum equipamento da rede local de computa-

dores apresente algum problema, seja num ou em vários computadores ou na 

chamada rede lógica (formada por cabos, pontos de rede e switch).

Ao sinal de queda de acesso à internet, antes de acionar a Central de Atendimento 

da FDE, é importante levantar o máximo de informações possível sobre o proble-

ma. No Anexo 1 reproduzimos o check list do Manual do Usuário de Informática, 

que é um importante guia para que a escola faça um diagnóstico preliminar do que 

está acontecendo, a fim de prover a Central de Atendimento da FDE do maior nú-

mero possível de informações ou até mesmo de chegar a uma solução imediata. 
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Aplicativos on-line e softwares

Os computadores das escolas são providos de uma infinidade de softwares que 

possibilitam a realização de trabalhos específicos. Exemplos disso são: 

•	 os	sistemas	operacionais,	que	garantem	o	funcionamento	geral	dos	micros; 

•	 os	aplicativos	da	Prodesp,	que	garantem	registros	administrativos,	entre	eles	

da vida funcional dos professores;  

•	 Programas	educativos	ou	reguladores	de	ambientes,	como	por	exemplo,	o	

Blue Control, presente nas salas do Acessa Escola.  

Com exceção dos aplicativos da Prodesp – cujo atendimento acontece por meio 

da Central da SEE, 0800 77 00012 – a Central da FDE está preparada para sanar 

dúvidas e buscar soluções para problemas dessa natureza. 

Projetos de apoio e estímulo à apropriação tecnológica das escolas 

Uma rede social se faz de pessoas e não de máquinas. Ciente disso, a DTI fo-

menta projetos de apropriação tecnológica que, se por um lado garantem o envio 

de equipamento e o fomento de infraestrutura, por outro têm como objetivo maior 

o desenvolvimento de uma cultura de uso consciente e qualificado da informáti-

ca. É preciso saber usar os recursos e fazê-lo de forma satisfatória.

Um bom exemplo é o Programa Acessa Escola, que vem possibilitando que alu-

nos, professores e funcionários utilizem a internet para atividades diversas, tendo 

sempre como foco a humanização do uso da rede mundial de computadores e o 

uso da informática como meio de obtenção de informações e, portanto, da cons-

trução do conhecimento.  

A Central de Atendimento da FDE oferece informações sobre esse e outros proje-

tos da DTI como: Computador na Escola, Kit Multimídia do Professor, Teletec, Kit 

Escola Móvel, Sala de Leitura, Outsourcing de Impressoras, etc. 
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O atendimento das questões tecnológicas na Central da FDE

Quando a escola apresentar uma questão relacionada à tecnologia e ligar para a 

Central de Atendimento da FDE, receberá um primeiro atendimento para abertura 

do chamado que na sequência será encaminhado para um Help Desk, compos-

to por analistas técnicos com formação que lhes possibilita dar um tratamento 

inicial ao problema relatado. Se não for possível uma solução imediata, será feito 

o encaminhamento do chamado para o fornecedor responsável pela solução. 

Exemplo: problemas de link serão encaminhados para a empresa de telefonia 

que fornece esse serviço. 

Anexo

Antes de ligar para a Central de Atendimento da FDE, faça uma verificação pré-

via, observando os itens a seguir. Isso garantirá que o atendimento ocorra de 

forma mais ágil.

•	 A	internet	falha	quando	se	acessa	um	site	específico?	Você	experimentou	

acessar outro site? 

•	 Qual	ambiente	da	escola	está	sem	conexão?	O	Administrativo?	O	Pedagógico?	

Ambos? 

•	 Se	a	escola	inteira	está	sem	conexão,	verifique	se	o	SonicWALL	está	fun-

cionando (para fazer isso é necessário checar se suas luzes estão acesas). 

Desligue e ligue o aparelho e veja se a conexão voltou.  

•	 Faça	o	mesmo	com	o	switch	ligado	ao	SonicWALL.	 

•	 Se	o	Administrativo	está	sem	conexão,	todos	os	computadores	estão	nessa	

condição ou apenas um ou alguns?  

•	 Se	apenas	um	computador	está	sem	conexão,	ele	passa	a	acessar	a	internet	

se for conectado em outro ponto de rede que está com acesso normal? (É 

sempre bom se certificar se o problema é mesmo da rede ou do computador).   



•	 Se	o	Pedagógico	está	sem	conexão,	são	todos	os	ambiente?	É	apenas	o	Kit	do	

Professor? A sala de informática? A sala do Acessa Escola? A Sala de Leitura? 

Outro espaço? 

•	 	Se	é	apenas	um	ambiente,	são	todos	os	computadores?	Apenas	um?	Ele	

passa a funcionar se conectado em outro ponto com conexão normal?

•	 	Se	todo	o	Pedagógico	está	sem	conexão,	verifique	se	o	switch	está	fun-

cionando (verifique se as luzes estão acesas). Desligue e ligue o aparelho e 

verifique se ele voltou a funcionar. 

•	 	Marca,	modelo,	número	de	série	e/ou	número	do	selo	de	identificação	dos	

equipamentos que apresentam problema (se for um ou alguns).
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