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Saiba Mais Fique por dentro!

Os alunos de sua escola reclamaram que não estão 
conseguindo visualizar as notas e faltas no Boletim?

Não se esqueça de que agora é necessário realizar a 
parametrização do boletim, caso contrário, mesmo que os 
professores já tenham efetuado o lançamento das notas e 
faltas, as informações não constarão no boletim! Este 
procedimento deve ser realizado em todos os bimestres.

Para que os usuários da Diretoria de Ensino consigam verificar 
as escolas que já fizeram a parametrização, basta acessar a 
SED no menu “Parametrização/Parametrização Boletim”, não 
selecionar nenhuma escola, selecionar o bimestre e clicar em 
“pesquisar”. O sistema exibirá todas as escolas da referida 
Diretoria de Ensino que já realizaram a parametrização.

O aplicativo Di@rio de Classe está na loja!

Com o objetivo de auxiliar a rotina do professor em sala 
de aula, a Secretaria da Educação disponibilizou nas lojas 
App Store e Play Store o aplicativo Di@rio de Classe.

Qualquer professor pode baixar!

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

Este aplicativo funciona off-line durante o lançamento 
das informações. Só será necessário conectar-se à 
internet, no momento de sincronizar os dados com a 
plataforma SED.

Importante 

Material Didático

Faltam 5 dias para o encerramento do prazo de digitação da baixa de quantitativos de Cadernos do Aluno do 
Programa São Paulo Faz Escola. Sua escola já concluiu? Fique atento! O prazo encerra em 31 de Agosto.

Lembramos que o registro é exclusivamente dos quantitativos de recebimento de Cadernos do Aluno do Programa 
São Paulo Faz Escola - Volume 2.

Orientações Importantes

Recebemos vários questionamentos referentes às 
informações das ausências compensadas, que não 
estavam sendo contabilizadas no Boletim do Aluno. 
Para facilitar o entendimento e mostrar a realidade 
atual do aluno, inserimos uma coluna com o 
número de ausências compensadas no Boletim 
escolar.

Em relação ao mapão, atendendo a pedidos da 
rede, trocamos o valor das ausências acumuladas 
pelo valor das ausências compensadas.

Construindo juntos

• 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;

• 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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