
Consulta simplificada de Notas e Faltas: 

Acesse o site https://sed.educacao.sp.gov.br/ 

 

 

 

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


 

 

  



Consultar notas, faltas e ocorrências (perfil do responsável). 

1. Acesse o site https://sed.educacao.sp.gov.br/ 

 

 

2. No  campo “Usuário” digite as letras RG, o número do RG sem pontos e sem traço, e a sigla do Estado que 

emitiu o RG antes dos números e sp no final e a senha preencha com o numero do CPF, em pontos e sem 

traço, como mostra a figura abaixo. 

 

3. Aguarde o carregamento da janela (o tempo varia conforme a velocidade da internet). 

 

 

 

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


4. Com o curso em cima do nome Responsável dê um clique com o botão esquerdo do mouse. 

 

5. Abrirá a janela principal onde você deverá posicionar o curso em cima do campo Alunos e clicar com o botão 

esquerdo do mouse apenas uma vez. 

 

6. O Painel Inicial irá se expandir e em seguida posicione o curso em cima do campo “Dados do Aluno” e clique 

com o botão esquerdo do mouse. 

 

 

 



7. A janela irá atualizar e nessa nova janela posicione o curso em cima da lupa e clique com o botão esquerdo 

do mouse. 

 

8. A janela de Consulta do aluno irá se abrir e em seguida posicione o curso em cima do botão Resumo e dê um 

dublo clique com o botão esquerdo do mouse. 

 

9. Será aberta uma nova janela que por padrão já estará na aba de Notas, onde te dará a opção de escolher a 

Escola e a Turma para consulta de notas. Escolha a Escola e a Turma que deseja consultar como mostra 

figura abaixo. 

 



10. A janela se atualizará e serão exibidas as notas do aluno. 

 

11. Caso deseje consultar as faltas e presenças é só seguida posicione o curso em cima da aba Frequência e 

clicar com o botão esquerdo do mouse. 

 

12. Caso o responsável queira consultar algum problema de comportamento entre outros tipos de ocorrência, é 

só posicione o curso em cima da aba Ocorrência e clicar com o botão esquerdo do mouse. 

 


