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Fique por dentro! Você sabia?

GEORREFERENCIAMENTO

Fique ligado! Os logins e senhas para as escolas municipais realizarem 
o georreferenciamento já foram encaminhados às Diretorias de 
Ensino e Secretarias Municipais na última sexta-feira, 06/11. 

Para que as notas sejam visualizadas no Boletim Escolar do 
aluno, é necessário que as notas sejam salvas no 
Fechamento do Bimestre e no Conselho do Bimestre 
(disciplina por disciplina).

Caso o lançamento do Fechamento não esteja abrindo, 
sugerimos que utilize as teclas CTRL+SHIFT+R para limpar o 
cachê do navegador e tente abrir novamente. 

Importante 

CRIAÇÃO DE E-MAIL MICROSOFT E GOOGLE

Devido à manutenção do Sistema, informamos que nos dias 10 e 11 de novembro, a criação de e-mails para alunos e professores ficará 
indisponível no SED.
Informamos que será enviado Comunicado Oficial amanhã. Aguarde.

Curiosidades Construindo Juntos

Alunos da rede estadual se preparam para o vestibular e a 
tecnologia é a principal aliada!

As plataformas online Geekie+ e Simulado SAEB /PROVA 
BRASIL, mantidas pela Educação, reúnem vídeos, exercícios e 
simulados, com mais de 4 mil opções com foco no processo 
seletivo da Fuvest, Unesp e Unicamp. O cadastro gratuito é 
aberto 24 horas e os estudantes da rede paulista podem estudar 
no momento que quiserem. 

Clique no link abaixo e aproveite!

https://sed.educacao.sp.gov.br/Inicio

Informamos que a equipe SED ainda está trabalhando na solução 
das seguintes inconsistências:

 O campo de digitação das notas do ensino integral está 
desabilitado para lançamento.
 Ainda não está sendo possível realizar a associação de mais de 
um professor responsável na mesma classe e realizar a associação 
do professor em classe multisseriada do  Programa de Ensino 
Integral (PEI).
 Para algumas escolas, as faltas e as ausências compensadas não 
estão sendo salvas.
 O sistema indica que já foram associadas 32 aulas para o 
professor, no entanto, não foram. 
 Não está sendo possível associar professor coordenador em 
escolas que não sejam de período integral.
 O professor coordenador que já foi associado às turmas que 
leciona, não está tendo acesso as funcionalidades de lançamento de 
frequência, avaliação e fechamento. 

Lembramos que a equipe está trabalhando no novo redesenho da 
associação do professor na classe e, com essas melhorias, as 
inconsistências de associação serão regularizadas. Aguarde!
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