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Fique por dentro!

Acompanhamento da Parametrização do Boletim

Saiba Mais

Fechamento do 3º Bimestre

A partir de agora a Diretoria de Ensino consegue acompanhar
quais escolas ainda não realizaram a parametrização do
boletim.

Para tanto, basta deixar o campo “Escola” sem a seleção de
uma escola em específico, selecionar o bimestre, deixar a
opção “parametrizou” desmarcada e clicar em “Pesquisar”.

O sistema trará todas as escolas da Diretoria de Ensino em
questão que ainda não realizaram a parametrização.

É de extrema importância que as escolas realizem a 
parametrização do boletim para que o aluno possa visualizar 
as notas e faltas lançadas no sistema pela escola.

O sistema já está aberto para os professores iniciarem a
digitação do fechamento do 3º bimestre.

Para os professores que ainda tenham dúvidas de como
realizar o lançamento das notas e faltas no fechamento, está
disponível um vídeo tutorial através do link:

https://youtu.be/buqFXsD5NSc

Veja o vídeo tutorial em apenas 1 MINUTO!!!

Divulgue na sua escola!

Importante 

SARA – PLATAFORMA FOCO APRENDIZAGEM

Os dados da 11ª e 12ª edição da AAP digitados no sistema SARA da plataforma SED já migraram para a plataforma Foco 
Aprendizagem. Portanto, a consulta está disponível através do link: http://www.educacao.sp.gov.br/focoaprendizagem. Caso 
necessite dos dados de acesso da plataforma, verifique com a direção da sua unidade.

Para a 13ª edição, os dados serão atualizados na Foco Aprendizagem à medida que forem incluídos no SARA.

Permanece disponível no sistema SARA apenas o “Relatório de Acompanhamento do Cadastro de Respostas”, que poderá 
ser utilizado pelo trio gestor da escola e pela Diretoria de Ensino para acompanhar a digitação dos resultados da 13º edição 
da AAP. 

Orientações Importantes

Esclarecimento sobre o informativo nº 052
No Informativo nº 052 não ficou claro o item 3: Todas as
vezes que um aluno for incluído pela escola no transporte, a
respectiva Diretoria de Ensino ou a Secretaria Municipal de
Educação deverá homologá-lo e incluí-lo na viagem, com
exceção de alunos da modalidade “passe”.
Informamos que os alunos da modalidade “passe” devem
ser cadastrados no transporte escolar, no entanto, esses
alunos não deverão ser incluídos em viagens.

Histórico do transporte do aluno
Está disponível na SED, na opção “cadastro de aluno no
transporte”, o histórico do aluno no transporte.
Basta pesquisar o aluno ou a turma e rolar a barra de
rolagem para a direita, até encontrar a coluna denominada
“Histórico”.

O histórico do transporte do aluno foi disponibilizado para
que a escola/Diretoria de Ensino consiga acompanhar a
movimentação no transporte escolar. Todas às vezes que um
aluno tiver alteração na matrícula, com exceção do
endereço, o transporte do aluno será encerrado
automaticamente e, caso o mesmo esteja alocado em
alguma viagem, a exclusão também será automática.

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.

https://youtu.be/buqFXsD5NSc
http://www.educacao.sp.gov.br/focoaprendizagem

