
LANÇAMENTO DE MÉDIAS BIMESTRAIS NO SISTEMA SED 

Primeiramente, o professor deve lançar a frequência dos alunos na SED, pois as faltas devem 

ser lançadas aula por aula. A frequência é lançada conforme segue: 

1. Acessar a opção FREQUÊNCIA 

 

2. Clique em Lançamento 

 

3. Após clicar em FREQUÊNCIA, é apresentada a tela abaixo, onde deve ser selecionado o 

tipo de ensino, turma e disciplina. Com os dados selecionados, clique em PESQUISAR 

 



4. Ao clicar em Pesquisar, é apresentada a tela onde o professor seleciona a data da 

frequência a ser lançada para o aluno 

 

5. Clicando no campo onde há a data, abre-se o calendário somente com os dias em que 

o professor tem aula habilitados para lançar a frequência 

 

6. Ao selecionar o dia para lançamento da frequência, abre-se a lista de alunos da sala 

selecionada. Lembrando que devem ser lançadas somente se o aluno faltou, pois o 

sistema tem presença pré-selecionada para todos os alunos 



 

7. Lançada a frequência de todos os alunos, clique em cadastrar, localizado ao final da 

página 

 

 

Tal lançamento é imprescindível para que se possa digitar as notas bimestrais dos 

alunos. Diferentemente do SAF, a SED importa a frequência lançada pelo professor, não sendo 

possível lançar notas e faltas como era feito.  

Com as frequências lançadas, pode-se prosseguir para a digitação das notas bimestrais. 

Para isso, acesse a opção FECHAMENTO e clique em LANÇAMENTO 



 

 Ao clicar em Lançamento, será mostrada a tela para selecionar a Diretoria de 

Ensino. Selecione Jales e aparecerá a seguinte tela 

 

 

 Aparecerão os nomes de todos os professores cadastrados nas aulas. Para proceder 

ao lançamento, clique na lupinha à frente do nome do professor, localizada na coluna 

VISUALIZAR 



 

Selecione o bimestre (Segundo bimestre) e aparecerá a lista com os nomes dos alunos, logo 

abaixo. No campo MENÇÃO, é só selecionar a nota do cada aluno e clicar em cadastrar ao final 

da página  

 

 

Lembrando que o campo FALTAS já deve estar preenchido de acordo com a frequência que o 

professor informou anteriormente. O campo FALTAS COMPENSADAS está disponível para 

edição. 
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