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Atualização Manual de Geolocalização de Aluno 

 
 
Passo 1 – Acesse a Plataforma da Secretaria Escolar Digital 
(www.educacao.sp.gov.br/sed) 
 
Passo 2 – Clique no menu Transporte Escolar e, em seguida, na funcionalidade 
Atualização Manual de Geocodificação de Aluno: 

 

 
 
Passo 3 – Preencha os filtros abaixo e clique em Pesquisar: 

http://www.educacao.sp.gov.br/sed


 

 
 
Passo 4 – Será exibida a lista de alunos de acordo com os filtros selecionados. Para 

visualizar os dados do aluno, corra a barra de rolagem até o final e clique no ícone lupa, 

conforme mostram as figuras abaixo: 



 

 

 

 

 



 

DICA: Quando o aluno foi geolocalizado, constará Exato no campo Resultado 

Geocofidicação. Caso contrário, constará Não Exato. 

 

Passo 5 – Ao clicar na lupa referente ao aluno, a tela Consulta do Aluno será exibida: 

 

 

Passo 6 – Caso necessário, os campos relativos ao Endereço Residencial do Aluno devem 

ser atualizados. Em seguida, clique no botão Indicação do endereço no mapa. O mapa 

com o endereço informado será aberto para visualização. 

Observação:  Caso seja necessário atualizar o endereço do aluno na SED, neste 

momento também é necessário que seja atualizado o endereço do aluno no sistema 

JCA/Cadastro de Alunos. Eventuais alterações em um sistema não estão migrando para 

o outro sistema. 

 



 

 

Passo 7 – Neste momento, verifique se o nome da rua/avenida está correto. É 

importante lembrar que muitos endereços possuem a mesma nomenclatura em vários 

municípios e estados. Portanto, confira se a região apontada pelo ícone (  ) trata-se 

realmente da região pertencente ao município informado. 

DICA: Para ampliar ou diminuir a visualização do mapa, utilize os sinais de + e – (  ) 

alocados no lado inferior direito do mapa. 

Passo 8 – Após a conferência do endereço correto do aluno, clique em Atualizar 

Endereço.  

Pronto! O aluno foi geocodificado! 

Observação:  No campo Endereço Indicativo do Aluno (Para fins de transporte)  os dados 

devem ser preenchidos apenas nos casos em que o aluno reside em um determinado 

endereço mas necessita que o veículo de transporte o busque em outro (exemplos: na 

casa dos avós, no trabalho dos pais, etc).  

Após o preenchimento, clique em Indicação do endereço no mapa. 



 

 

 

Siga as mesmas informações contidas nos Passos 7 e 8.  

Lembramos que este procedimento também pode ser realizado através da 

funcionalidade Cadastro de aluno no transporte, disponível no menu Transporte 

Escolar. 

 

Acompanhamento da geocodificação do endereço do aluno 

 

Passo 1 - Para realizar o acompanhamento da geolocalização do endereço do aluno 

clique no menu Transporte Escolar e em seguida, clique na funcionalidade Relatório de 

Acompanhamento de Geocodificação do Aluno.  

 

 

Passo 2 – Selecione os filtros desejados e clique em Pesquisar. Caso deseje verificar os 

totais por Diretoria de Ensino não selecione nenhuma escola. 

 



 

 

 

O sistema exibirá o resultado de acordo com os filtros selecionados. 

 

Caso tenha pesquisado os totais por Diretoria de Ensino, é possível clicar sobre 

o nome da D.E para exibir o detalhamento por escola. 



 

 


