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Fique por dentro! Saiba Mais

Novo Layout SED 

A SED está de cara nova! 

A página inicial da Secretaria Escolar Digital foi redesenhada 
para tornar o acesso dos usuários mais intuitivo e simples.

O novo layout possui links de acesso rápido às principais 
páginas da Secretaria da Educação.

Além disso, a página conta com link de acesso direto à Base 
do Conhecimento da SED, uma biblioteca digital em que é 
possível localizar vários tutoriais e documentos de orientação 
que facilitam o uso da plataforma.

Acesse já e confira!

https://sed.educacao.sp.gov.br/

Parametrização do Boletim

Conforme Informativo SED 037, a fim de que os 
professores possam digitar as notas na plataforma SED e 
utilizar o mapão na reunião do Conselho, realizamos uma 
alteração para que os alunos só visualizem as 
informações no Boletim a partir da data que a escola 
cadastrar no sistema.

ATENÇÃO: Caso a escola não cadastre essa 
parametrização, os alunos NÃO conseguirão visualizar o 
Boletim do bimestre em questão.

A funcionalidade “Parametrização do Boletim” está 
disponível para os perfis: Gerente de Organização 
Escolar, Agente de Organização Escolar, Diretor de 
Escola e Vice-Diretor.

Para cadastrar a parametrização, siga os três passos 
abaixo:
1) No canto esquerdo da tela, dentro de 

“Parametrização”, clique em “Parametrização do 
Boletim”;

2) Clique em “Cadastrar Novo Parâmetro”;
3) Selecione o bimestre e digite a data fim do conselho. 

Clique em “Salvar” para gravar os dados. No dia 
seguinte ao último dia do conselho, as notas e faltas 
dos alunos poderão ser visualizadas no Boletim 
Escolar.

Importante 

Prazos para digitação – Fechamento e SARA 

A digitação do Fechamento do 2º Bimestre e da 12ª edição da AAP no SARA continua disponível na Secretaria Escolar
Digital.
Atente-se aos prazos:

 Fechamento: 08/08/2016
 SARA: 05/08/2016

Lembramos que, para realizar a digitação dos módulos Fechamento e SARA, o professor deve estar associado às respectivas
turmas.

Comunicado CGEB/CIMA de 21 de julho de 2016 
Esclarecimentos referentes ao Artigo 2º, Inciso III da 
Resolução SE nº 36/2016, que institui a plataforma 
Secretaria Escolar Digital – SED

Construindo Juntos

1.       As alíneas "a" e "b" do Inciso III, do artigo 2º, da 
Resolução SE nº 36/2016 referem-se ao lançamento bimestral 
de informações, isto é, à respectiva consolidação da 
frequência diária e dos processos internos de avaliação dos 
diferentes componentes curriculares;

2.      O preenchimento da tarjeta do diário de classe em papel 
se torna dispensável, desde que o lançamento do fechamento 
na plataforma SED tenha sido realizado, pois o "mapão” será 
gerado automaticamente;

3.       A plataforma Secretaria Escolar Digital permite o 
lançamento de frequência diária e o lançamento de avaliações 
periódicas, com o objetivo de disponibilizar ferramentas que 
facilitem o trabalho de consolidação bimestral. No entanto, o 
lançamento diário dessas informações não é obrigatório;

4.       Dado que o professor deve preencher a frequência e as 
notas diárias no papel e realizar a consolidação dessas 
informações no sistema, não há retrabalho a ser feito;

5.       A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo - SEESP 
entende que a consolidação das notas e frequências 
bimestrais dos alunos é um trabalho pedagógico, portanto, de 
responsabilidade do professor.

2. Para todos os alunos cujo campo “Executor” esteja 
assinalado como “FDE”, alteramos via sistema o executor para 
DE, Tipo de Transporte “Frete”. Como não existe mais 
transporte cujo executo é a “FDE”, o campo será desabilitado.

• Alguns perfis de GOE/AOE estão apresentando algumas
inconsistências para aprovação das fotos da carteirinha
escolar;

• Não está sendo possível utilizar a webcam para inserção de
fotos na Carteirinha Escolar;

• Ainda não é 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);

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

• A exportação em Excel dos relatórios do SARA está
apresentando algumas inconsistências;

• Não é possível atribuir Professor Mediador com aulas
atribuídas no mesmo DI.

Solicitamos que aguardem pois as equipes estão trabalhando
para solucionar essas questões.
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