
Tutorial SED - Secretaria Escolar Digital  
Compreendendo o Fechamento de bimestre, Fechamento de Conselho do 
Bimestre e Fechamento de Conselho Final. 
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1.0 Explicando cada tipo de fechamento 
 

1.1 Fechamento do Bimestre 
 

O Fechamento do Bimestre é aplicado para ratificar as faltas e a nota cuja média é obtida através das atividades que 

foram propostas no decorrer do bimestre. O professor e GOE têm autonomia para efetuar estas ratificações. 

1.2 Fechamento de Conselho do Bimestre 
 

O Fechamento do Conselho do Bimestre é aplicado para homologar as faltas e nota que foram ratificadas pelo 

Fechamento do Bimestre. O professor e GOE têm autonomia aceitar ou alterar as ratificações feitas no fechamento do 

bimestre e homologá-las. O Fechamento de Conselho do Bimestre define as notas que serão lançadas no boletim.  

1.3 Fechamento de Conselho Final 
 

O Fechamento do Conselho Final tem a mesma finalidade do Conselho do bimestre, porém levando em consideração os 

4 bimestres para a definição das faltas e notas finais que irá determinar a aprovação ou reprovação dos alunos. 

2.0 Fechamento do Bimestre 
 

2.1 Passos necessários para o Fechamento do Bimestre no sistema (perfil Professor e GOE) 
 

Abaixo estão descritas as etapas para o fechamento de bimestre no sistema.  



2.1.1 Localização no sistema 
 

Caminho: Fechamento/ Lançamento/ preencher filtros/ selecionar turma/ 

 

 

3.0 Fechamento de Conselho do Bimestre 
 

3.1 Passos necessários para o Fechamento de Conselho do Bimestre no sistema (perfil Professor e 
GOE) 
 

Abaixo estão descritas as etapas para o fechamento de conselho do bimestre no sistema.  

3.1.1 Localização no sistema 
 

Caminho: Fechamento/ Lançamento/ preencher filtros/ selecionar turma/ 



 

 

 

 


