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Fique por dentro! Informativo

ATENÇÃO!!! SERVIDORES  DOS ÓRGÃOS CENTRAIS E 
DIRETORIAS DE ENSINO

ACESSO À REDE, PLATAFORMA SED E E-MAILS INSTITUCIONAIS

A partir de hoje (02/03), todos os servidores públicos dos 
Órgãos Centrais e das Diretorias de Ensino que trocarem a senha 
na plataforma SED, terão a senha do usuário de rede 
(computador) e dos e-mails @educacao.sp.gov.br e 
@servidor.educacao.sp.gov.br alteradas também!

Quando necessário, a troca da senha deverá ser efetuada no link 
“Alterar a Senha” dentro da plataforma SED
(https://sed.educacao.sp.gov.br/).

Dúvidas? Entre em contato com a Central de Atendimento  
através do telefone 0800 77 00012!

Obs.: Por enquanto, os servidores que possuem e-mail 
@professor, (por exemplo: os PCNP), ainda não estão 
conseguindo resetar a senha da rede através da SED. Estes 
usuários devem aguardar!

• BASE DO CONHECIMENTO
Já está disponível a biblioteca da SED, organizada de modo 
prático e intuitivo, na qual você poderá encontrar manuais, 
comunicados, boletins informativos 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_go
v_br/SED

• ASSOCIAÇÃO DE PROFESSOR NA CLASSE
Algumas escolas não estão conseguindo cadastrar as ATPC
dos professores. Ao clicar no botão “Cadastrar nova ATPC”, 
o sistema não abre o quadro para cadastro. Como solução 
inicial, indicamos a habilitação do JavaScript, no entanto, o 
problema persiste. Solicitamos que aguardem pois, em 
breve, o problema será corrigido.

• MATRIZ CURRICULAR - ETI
Solicitamos que sejam conferidos os "Quadro de Aulas" das 
matrizes curriculares das Escolas de Tempo Integral - ETI, 
observando se o componente curricular "Língua Estrangeira 
– Inglês - ", da Parte Diversificada, está constando com o 
código 1400.
Caso estejam apresentando o código 8440 para a referida 
disciplina, enviar a ocorrência para o e-mail 
sed.suporte@educacao.sp.gov.br. 

Importante 

TRANSPORTE ESCOLAR – GEOCODIFICAÇÃO DE ESCOLA
Algumas escolas foram geocodificadas incorretamente por causa de um problema na gravação do ponto no local correto do mapa. 
Informamos que este item já foi ajustado. Solicitamos que todas as escolas acessem o menu “Atualização Manual de Geocodificação de 
Escola” e confiram se o endereço da escola está geocodificado corretamente no mapa.
Este menu já está disponível para as Diretorias de Ensino e estará disponível para as escolas a partir das 19:00 horas do dia de hoje 
(02/03).

CALENDÁRIO ESCOLAR
Os eventos alterados pelo GOE no calendário escolar não estavam sendo visualizados pelo diretor ou vice-diretor. Adicionalmente, os 
Dirigentes não estavam conseguindo homologar os eventos do calendário escolar devido à lentidão. 
Realizamos algumas melhorias no sistema e solicitamos que tentem novamente!

Construindo Juntos

Seguem abaixo as inconsistências do sistema que estão aparecendo 
para as escolas:

• Em algumas matrizes de ETI não está aparecendo a disciplina 
inglês; 
• As escolas não estão conseguindo cadastrar as matrizes de anos 
iniciais de turmas multisseriadas;
• O aluno não está conseguindo tirar a foto da carteirinha escolar;
• Algumas escolas não estão conseguindo cadastrar as ATPC dos 
professores. Ao clicar no botão “Cadastrar nova ATPC”, o sistema 
não abre o quadro para cadastro;
• Algumas escolas não conseguiram associar as 32 aulas para os 
professores, quando necessário;
• Para algumas escolas, não está sendo possível gravar os horários 
dos professores na opção “Cadastrar Associação na Classe”; 
• O SARA está indisponível para digitação da 10º AAP;
• Alguns eventos do calendário escolar não são editáveis, de modo 
que não atende às necessidades da escola.

Solicitamos que aguardem, pois a equipe técnica está trabalhando 
para corrigir essas questões. 

Especial - Aplicativo

As inscrições para participar do 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, preencha o formulário disponível pelo seguinte 
link: https://sed.educacao.sp.gov.br/AplicativoDiarioClasse/Index

O aplicativo será disponibilizado aos cadastrados na próxima 
semana. Nesta nova versão, foram realizadas algumas melhorias 
com base nas sugestões dos professores no projeto piloto em 2015.

Lembramos que para utilizar o Di@rio de Classe é necessário que:
- conste a associação das suas turmas na plataforma SED;
- o calendário da sua escola tenha sido homologado na SED.
Esperamos que o aplicativo ajude a rotina dos professores dentro 
de sala de aula.

PARTICIPE!!!

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