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Fique por dentro!

MATERIAL DIDÁTICO

Informativo

Transporte Escolar – Comunicado CISE/CESAP 
S/Nº - 2016

Está disponível para as escolas registrarem o recebimento do Material 
Didático.
Para realizar o procedimento, acesse a Plataforma SED, procure pelo 
menu Material Didático, clique em “Recebimento Escola” e, em seguida, 
em “Registrar Recebimento”.

Conforme Comunicado CISE/CESAP S/Nº - 2016, os prazos 
para realizar os seguintes procedimentos na Plataforma SED 
são:

• Até 24 de março: Todos os dados devem estar 
devidamente inseridos na SED, em especial, alunos e 
veículos;
• Até 01 de abril: Geração de todas as rotas e pontos de 
paradas, incluídas as correções manuais.

Digitação das Matrizes Curriculares de Língua 
Espanhola

Conforme comunicado encaminhado pela CGEB, 
informamos que está disponível a coleta e digitação de 
novas turmas de Língua Espanhola no Ensino Médio até 
30/03/16, para que estas possam ser devidamente 
autorizadas.

Após a realização da coleta no Cadastro de Alunos, no 
próximo dia útil, a matriz curricular da referida turma 
poderá ser digitada na plataforma SED. Quando essa matriz 
for homologada, será gerado o Quadro Aulas.

Importante 

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, @servidor.educacao.sp.gov.br e @professor.educacao.sp.gov.br 
alterada consequentemente.

O login da rede a ser utilizado será o mesmo do e-mail institucional via Microsoft:

Nesse exemplo, o login seria “servidor”.

Agora, os PCNP também conseguem acessar a rede conforme instruções acima. Eles devem utilizar o e-mail 
@professor.educacao.sp.gov.br.

Especial – Base do Conhecimento Construindo Juntos

Você já visitou a Base do Conhecimento da SED?

Clique no link abaixo e tenha acesso a todos os MANUAIS, 
TUTORIAIS, COMUNICADOS, BOLETINS E INFORMATIVOS da 
Secretaria Escolar Digital.

https://seesp-
my.sharepoint.com/personal/sed_suporte_educacao_sp_gov_
br/SED

Para acessar, utilize seu login e a senha da conta institucional 
microsoft (@educacao.sp.gov.br ou 
professor.educacao.sp.gov.br).

PARTICIPE!

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

• As escolas não estão conseguindo cadastrar as matrizes de 
anos iniciais de turmas multisseriadas;

• O Calendário Escolar pode apresentar divergências entre o 
total de dias letivos e o total de cada bimestre;

• Alguns eventos do Calendário Escolar, após a homologação 
pelo Dirigente, não constam no calendário;

• No Transporte Escolar, em alguns casos, o sistema não está 
calculando a distância;

• Em alguns casos, a associação do professor aos horários da 
turma não está salvando.

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


