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Fique por dentro! Saiba Mais

Transporte Escolar

Informamos que o sistema SARA foi reaberto para digitação 
dos resultados das provas da 10ª edição da AAP. 

Lembramos que o prazo para a digitação será até 
13/04/2016.

Portanto, se você ainda não digitou, corra que ainda dá 
tempo!

Relembramos que as provas da 10ª edição da AAP para os 
tipos de ensino RC e RCI não serão disponibilizadas devido a 
questões técnicas. Fica facultativo aos professores dessas 
turmas salvar as respostas em planilhas próprias para 
acompanhar o desenvolvimento de seus alunos.

Adicionalmente, destacamos que a 10ª edição da AAP foi 
destinada ao 1º, 2º e 3º do Ensino Fundamental.

Material Didático

O Registro de Recebimento do Material Didático na 
SED deve ser realizado apenas para os materiais do 
Programa São Paulo Faz Escola. 

Fechamento

O menu Fechamento permanece indisponível para 
digitação na SED.
Em breve, ele estará disponível com novas 
funcionalidades.
Aguarde!

Criação de e-mails/Acesso à Intranet

Recebemos muitas dúvidas dos servidores em 
relação à criação/acesso dos e-mails institucionais 
que agora estão sendo utilizados para acessar a 
Intranet.
Portanto, a equipe SED elaborou um Tutorial para 
auxiliá-los.
Confira no anexo.

Importante 

Migração dos dados do sistema Cadastro de Alunos para Secretaria Escolar Digital

As informações Turma e Tipo de ensino relacionadas à matrícula do aluno, que são registradas no sistema Cadastro 
de Alunos, são migradas para a SED no dia seguinte.
No entanto, foi identificada uma inconsistência na carga dos alunos que já está sendo verificada.
Caso você tenha encontrado algum problema relacionado à carga de sua Escola/Diretoria de Ensino (aluno 
duplicado, aluno em turma incorreta, lista de chamada com numeração errada, etc), acesse o link 
https://goo.gl/FrdQuM e preencha o formulário que, em breve, daremos o retorno.

Especial Transporte Escolar Construindo Juntos

Lembramos que, para gerar as rotas, é necessário seguir 
um fluxo de etapas:

1) A escola deve ser geocodificada (opção liberada para 
escola/Diretoria de Ensino/Secretaria Municipal);
2) O aluno deve estar geocodificado (opção liberada para 
Escola/Diretoria de Ensino/Secretaria Municipal);
3) Os veículos utilizados para o transporte dos alunos 
devem ser cadastrados (opção disponível apenas para 
Diretoria de Ensino);
4) Caso seja necessário, as barreiras devem ser 
cadastradas (opção liberada apenas para Diretoria de 
Ensino) e, posteriormente, homologadas pela CISE;
5) Os alunos devem ser cadastrados no Transporte 
Escolar (opção liberada para escolas/Diretoria de Ensino/ 
Secretaria Municipal);
6) A Diretoria de Ensino e/ou Secretaria Municipal deve 
homologar o cadastro dos alunos que necessitam de 
transporte;
7) Os pontos de parada deverão ser gerados e 
homologados (opção disponível apenas para Diretoria de 
Ensino). Salientamos que todos os passos acima devem 
ser seguidos para que seja possível gerar os pontos de 
parada.

Segue anexo o Tutorial de Pontos de Parada.
Após a leitura do tutorial, se ainda restarem dúvidas, 
encaminhe e-mail para sed.suporte@educacao.sp.gov.br.
Caso você já tenha encaminhado dúvidas sobre este 
assunto, solicitamos que aguarde, pois estamos 
analisando cada caso cuidadosamente.

Lembramos que nesta semana foram encaminhados os 
logins/senhas de acesso das APAE para cadastro e 
geocodificação de alunos.
As dúvidas referentes ao sistema devem ser 
encaminhadas para sed.suporte@educacao.sp.gov.br. Já 
as questões relacionadas às regras do Transporte, como 
por exemplo, quais opções preencher no momento do 
cadastro do aluno, devem ser direcionadas à CISE via 
Diretoria de Ensino. 

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;

• No Transporte Escolar, em alguns casos, o sistema não 
está calculando a distância. Esses casos já estão sendo 
reprocessados, favor aguardar.

• Não está sendo possível associar as aulas dos Anos 
Iniciais para os professores de ETI e PEI (escolas que 
possuem período integral);

• Para os professores que possuem dois DI não está 
sendo possível cadastrar as 14 aulas no mesmo dia ou 
o total de 52 aulas.

• Estão sendo analisadas algumas inconsistências nos 
módulos de Frequência, Registro de Aula e Avaliação;

• Não é possível ainda associar o professor de libras.

• Algumas alterações realizadas no Cadastro de alunos 
não estão migrando no dia seguinte para a plataforma 
SED.

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


