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Fique por dentro! Você sabia?

Após o processo de migração, o sistema apresentou algumas   
instabilidades. No entanto, muitas delas já foram corrigidas, como, 
por exemplo, a não abertura do Boletim escolar, o fechamento que 
não estava sendo salvo, entre outras. 

Caso identifique alguma funcionalidade que não esteja sendo   
executada corretamente, por favor entre em contato através do e-
mail sed.suporte@educacao.sp.gov.br .

Hoje, a CGEB encaminhou o comunicado para as Diretorias de 
Ensino referente a digitação das Matrizes Curriculares da Educação 
Básica para o ano letivo de 2016. Fique atento!!! 

Estamos recebendo vários e-mails com dúvidas em relação 
ao Fechamento.
No campo ano letivo, digite o ano desejado (neste caso, 
2015) e clique na seta “redonda” (localizada ao lado do 
campo ano) para atualizar a página. 

Importante 

SENHA GDAE E SENHA SED

A senha do GDAE não está sincronizando com a senha da Secretaria Escolar Digital. Portanto, provisoriamente, alguns usuários estão 
acessando o SED com uma senha e o GDAE com outra.

Caso o usuário tenha perdido a senha do SED, clique em “Esqueceu a senha” para recuperá-la. Informamos que esta funcionalidade 
estava apresentando falhas, no entanto, já foi ajustada.

Construindo Juntos

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).

 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 sistema está apresentando erroneamente obrigatoriedade da digitação de notas e frequência na parte diversificada/eletiva semestral 

(projeto Vida, orientação de estudos, etc) do Programa de Ensino Integral.

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!

Dúvidas? Sugestões? Informações? Encaminhe um e-mail para: sed.suporte@educacao.sp.gov.br.
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