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Fique por dentro! Informativo

BASE DO CONHECIMENTO

Para auxiliar na utilização da plataforma Secretaria Escolar 
Digital, criamos uma biblioteca organizada de modo prático e 
intuitivo, na qual você poderá encontrar manuais, comunicados, 
vídeos tutoriais e outros documentos de seu interesse.
Para acessar, clique no link abaixo e utilize o seu login e a senha 
da conta institucional microsoft (@educacao.sp.gov.br ou 
@professor.educacao.sp.gov.br).

https://seesp-
my.sharepoint.com/personal/sed_suporte_educacao_sp_gov_br
/SED

1. Associação de Professor na Classe
Para agilizar o atendimento, as dúvidas encaminhadas 
para o suporte referente à Associação de Professor na 
Classe devem conter as seguintes informações: CPF do 
professor, disciplina, turma, dia da semana, horário da 
aula e print da tela.

2. E-mails Google e Microsoft
Todos os servidores da educação já podem usufruir dos 
e-mails Google e Microsoft. Basta logar na plataforma 
SED e visualizar as contas de e-mail no canto superior 
direito da tela.
Qualquer dúvida, entre em contato com o suporte.

3. Calendário Escolar
Os eventos do calendário escolar foram previamente 
cadastrados pela SEE, no entanto, as escolas devem 
editá-lo de acordo com a sua necessidade. 
Lembramos também que nas escolas que possuem 
Secretário de escola, o perfil de acesso à SED está 
habilitado com as mesmas funcionalidade que o GOE e 
o AOE possuem.
Segue anexo o tutorial do calendário escolar.

4. Carteirinha do Aluno
A carteirinha do aluno é parte do projeto “São Paulo 
em busca das crianças e adolescentes desaparecidos”, 
portanto, é necessário que todo ano sejam tiradas 
novas fotos pelo aluno ou pela escola.

Importante 

TRANSPORTE ESCOLAR – ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO

Para incluir o aluno no transporte, a escola deve manter os dados do aluno atualizados na plataforma SED. 
Mesmo que o endereço já esteja atualizado no sistema Cadastro de Alunos, as informações também 
devem ser atualizadas na funcionalidade “Atualização manual de geocodificação do aluno”. Futuramente, 
essa atualização ocorrerá automaticamente.

Construindo Juntos

Algumas escolas estavam com as seguintes inconsistências no 
módulo Matriz Curricular:
•         duplicidade no quadro de aulas
•         matriz sem quadro de aulas
•         quadro de aulas com turno incorreto
•         anos iniciais do tipo de ensino fundamental – 9 anos com 
quadro de aulas incorreto
A equipe técnica já ajustou o sistema. Por favor, verifiquem e, caso 
você ainda esteja com algum destes problemas, encaminhe um e-
mail para o sed.suporte@educacao.sp.gov.br com todos os dados.

Importante: 
•         Nas matrizes de ETI não está aparecendo a disciplina inglês. 
•         O aluno não está conseguindo tirar a foto da carteirinha 
escolar.
Solicitamos que aguardem, pois a equipe técnica está trabalhando 
para corrigir. 

Especial - Aplicativo

As inscrições para o novo Projeto Piloto do Aplicativo Di@rio de 
Classe foram prorrogadas!!!

O aplicativo permite lançamentos de Frequência, Registro da Aulas 
e Avaliações via smartphone ou tablet. 

Para se inscrever e obter mais informações acesse já:
https://sed.educacao.sp.gov.br/AplicativoDiarioClasse/Index

Para os professores que já se inscreveram, pedimos que aguardem, 
pois, em breve, a equipe SED enviará as instruções necessárias.

O aplicativo deve ser disponibilizado aos usuários no início de 
março, quando a maioria das escolas já terminou o processo de 
associação de professor na classe e da homologação do calendário 
escolar. Esses processos são pré-requisitos para a utilização do 
aplicativo.
PARTICIPE E DIVULGUE ESSA INFORMAÇÃO PARA TODOS OS 
PROFESSORES !

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