Este formulário é destinado ao mapeamento da situação da rede elétrica das unidades escolares
da Rede Estadual de Ensino com intuito de verificar e ajustar os contratos de demanda ao real
consumo com perspectiva de reduzir o valor das faturas das unidades consumidoras
pertencentes ao grupo A.
Uma cópia deste formulário será enviada ao e-mail informado abaixo.
Quaisquer dúvidas entrar em contato com a Diretoria de Infraestrutura e Obras através do
telefone 63 3218-2017 ou pelo e-mail obrasprojetos@seduc.to.gov.br.
*Obrigatório

1. Endereço de e-mail *

2. Qual sua regional de ensino? *
Marcar apenas uma oval.
Araguatins
Tocantinópolis
Araguaína
Pedro Afonso
Colinas
Guaraí
Miracema
Paraíso
Palmas
Porto Nacional
Gurupi
Dianópolis
Arraias
3. Qual seu município? *

4. Qual o nome completo da unidade escolar?
*

5. Qual o telefone da unidade escolar?

6. Qual o nome completo e a função do
responsável pelo preenchimento deste
questionário? *

Informações gerais
7. A unidade escolar é climatizada? *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não
Parcialmente
8. Quantas salas de aula/biblioteca
/laboratórios/salas multiuso a escola
possui? *

9. Quantas salas de aula/biblioteca
/laboratórios/salas multiuso são
climatizadas? *

10. Quantas salas de aula NÃO possuem
forro? *

11. Quantas salas administrativas a escola
possui? *

12. Quantas salas administrativas são
climatizadas? *

13. Quantas salas administrativas NÃO
possuem forro? *

14. Quantos aparelhos de ar condicionado
estão em estoque na unidade escolar (não
instalados) *
Caso não haja equipamentos em estoque,
indicar como "0".

15. Em que ano os aparelhos foram entregues
para a unidade escolar?

16. A unidade escolar passa por problemas de queda de energia? *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não
17. Em caso positivo, qual a periodicidade?
Marcar apenas uma oval.
Todos os dias
Algumas vezes na semana
Algumas vezes no mês
Muito raramente
18. A unidade escolar já recebeu visita técnica da equipe de profissionais da SEDUC para
realização de projeto elétrico? *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não
19. A unidade escolar possui projeto elétrico elaborado?
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não
20. Qual o ano da última reforma elétrica? *

21. Informe a unidade consumidora 1 (U.C.1) *

22. Qual disjuntor do relógio da unidade
consumidora 1 (U.C.1) *

23. Informe a unidade consumidora 2 (U.C.2)

24. Qual disjuntor do relógio da unidade
consumidora 2 (U.C.2)

25. Informe a unidade consumidora 3 (U.C.3)

26. Qual disjuntor do relógio da unidade
consumidora 3 (U.C.3)

27. Informe a unidade consumidora 4 (U.C.4)

28. Qual disjuntor do relógio da unidade
consumidora 4 (U.C.4)

29. Forma de recebimento da fatura de energia
Marcar apenas uma oval.
Física
E-mail
Outro:

Detalhamentos
Informe o número total dos itens abaixo que estejam ligados na rede elétrica ou em
funcionamento na unidade escolar. Caso não haja nenhuma unidade, informe "0". Informar a
quantidade de equipamentos independentemente do estado de funcionamento ou conservação.
30. Lâmpadas compactas *

31. Lâmpadas tubulares *

32. Refletores externos de 100W *

33. Lâmpadas (quadra) 400W *

34. Tomadas sem aparelhos *

35. Computadores desk top *

36. Notebooks *

37. Datashows *

38. Lousas digitais *

39. Impressoras a laser *

40. Impressoras jato de tinta *

41. Televisões *

42. Aparelho de som *

43. Ventiladores *

44. Bebedouros *

45. Fornos elétricos *

46. Informe a potência de cada um dos fornos elétricos informados acima

47. Geladeiras *

48. Freezers *

49. Liquidificadores *

50. Ar condicionado modelo antigo (tipo
janela) *

51. Ar condicionado 9.000 btu *

52. Ar condicionado 12.000 btu *

53. Ar condicionado 18.000 btu *

54. Ar condicionado 24.000 btu *

55. Ar condicionado 30.000 btu *

56. Ar condicionado 36.000 btu *

57. Ar condicionado 60.000 btu *

58. Ar condicionado com outras potências *

59. Existe bomba para a caixa d'água? *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

Caracterização do sistema construtivo
Características construtivas do ambiente escolar

60. Selecione os itens que existem na unidade escolar
Marque todas que se aplicam.
Paredes com tijolo aparente
Paredes com parede lisa
Cobertura em telha fibrocimento (ETERNIT)
Cobertura em telha cerâmica
Forro PVC

Forro madeira
Forro laje/gesso
Estrutura cobertura metálica
Estrutura cobertura madeira
Caixa d'água metálica
Caixa d'água de concreto
Quadra descoberta
Quadra coberta
Escola de placa
Muros de fechamento em alvenaria
Piso em cimento queimado
Piso cerâmico
Piso em granitina
Fossa e sumidouro
Rede pública de esgoto
61. A Unidade Escolar possui documento do terreno? *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

Envio do relatório fotográfico
62. *
Arquivos enviados:
Uma cópia das suas respostas será enviada para o endereço de e-mail fornecido

Powered by

