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Fique por dentro! Você sabia?

E-MAILS INSTITUCIONAIS

Agora qualquer funcionário da Educação pode ter um e-mail 
institucional @google e @microsoft!
Basta acessar o portal da Secretaria Escolar Digital para criar suas 
contas de e-mail.
Acesse já!

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

Você sabia que a senha utilizada no SED é a mesma senha do 
GDAE? Sempre que a senha é redefinida em um dos 
sistemas ela é automaticamente alterada par ao outro 
também.
No momento, a recuperação de senha através do SED está 
intermitente, mas, em breve, será regularizada. Como 
medida paliativa, sugerimos que acesse o portal do 
Drhunet/GDAE - http://drhunet.edunet.sp.gov.br/portalnet/ 
e clique em “Obter nova senha”.
Preencha seus dados e confirme. Uma nova senha será 
encaminhada para o e-mail que consta em seu cadastro 
funcional.
Com a nova senha acesse o portal do SED -
https://sed.educacao.sp.gov.br/ e realize a troca da senha 
para uma de sua preferência. 
Lembrando que é necessário diferenciar letras maiúsculas 
de minúsculas e não pode ser utilizada nenhuma parte do 
seu nome na composição da senha.
Observação: caso queira alterar o e-mail que consta em seu 
cadastro funcional, entre em contato com a sua escola ou 
com o CRH da Diretoria de Ensino. 

Importante 

GEORREFERENCIAMENTO DO ENDEREÇO DOS ALUNOS – REDE MUNICIPAL

Muitas Diretorias de Ensino questionaram se o Georreferenciamento dos alunos da Rede Municipal pode ser realizado pelo Google 
Earth, já que esta ferramenta facilita a geolocalização dos alunos. Sim, é possível utilizar este aplicativo para geolocalizar os alunos.
Basta seguir rigorosamente as instruções do Tutorial encaminhado anteriormente para as DEs.

Curiosidades Construindo Juntos

Através da parceria com a Microsoft, cada servidor poderá, por 
meio do e-mail, utilizar até 5 licenças do Pacote Office 365!
Entre os programas disponíveis, estão os populares Word, Excel, 
OneNote, Access e Power Point.
Para baixar as licenças, confira o tutorial anexo ao Boletim.

Informamos que a equipe SED ainda está trabalhando na solução 
das seguintes inconsistências:
 O campo de digitação das notas das escolas de tempo integral e 

do Programa de Ensino Integral (PEI) 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
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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