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Os perfis que possuem acesso a esse módulo da rede estadual são: 

 Coordenador do Sistema 

 Supervisor de Ensino 

 Dirigente de Ensino 

Nas demais redes, os perfis de acesso são: 

 Prefeitura Municipal  

 Prefeitura Municipal – Supervisor Concluintes 

 Prefeitura Municipal – Dirigente Concluintes 

 Centro Paula Souza 

 Centro Paula Souza – Supervisor Concluintes 

 Centro Paula Souza – Dirigente Concluintes 

 Supervisão – Outras Redes 

 Supervisão – Outras Redes – Supervisor Concluintes 

 Supervisão – Outras Redes – Dirigente Concluintes 

 

1 – Acesso ao relatório 

 

Passo 1 - Acesse a Plataforma Secretaria Escolar Digital 

(www.educacao.sp.gov.br/sed) com o login do usuário e senha. 

 

Passo 2 – Clique no menu SCE – Sistema Cadastro de Escolas e em seguida 

Relatório - Questionário. 

 

 

Passo 3 – Selecione a rede de ensino, a situação das escolas (Situação = ativas), o 

Município (opcional), a escola (opcional), o ano letivo, o questionário, o status que 

deseja verificar, se desejar preencha o campo data até* e clique em Pesquisar. 

*Obs.: ao preencher o campo data até serão exibidas apenas as escolas com ato legal de 

criação até a data informada. Este campo é opcional. 

 

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


 

Definição dos Status: 

Todos = todas as escolas 

Pendente = todas as escolas que não iniciaram o questionário 

Em andamento = todas as escolas que iniciaram o questionário, mas não finalizaram 

Finalizado = todas as escolas que já finalizaram o questionário  

 

Passo 4 – Será exibido na tela, os dados de contato da escola que selecionou.  

 

 

Importante: as informações de contato das escolas são trazidas do sistema 

cadastro de escolas; caso alguma informação tenha que ser corrigida, a manutenção 

deverá ocorrer no próprio Sistema Cadastro de Escolas (SCE).  

 

Caso não selecione nenhuma escola o sistema exibirá todas as escolas de sua 

jurisdição. 



 

 

2 – Funções diversas 

A plataforma SED possui em todas as telas diversas funcionalidades que podem auxiliar 

o usuário ao realizar uma consulta. Abaixo apresentaremos a descrição de cada 

funcionalidade numerada. 

 

 

 

 

 

 

1- Nesta funcionalidade selecione quantos registros deseja mostrar na tela (10, 25, 

50 ou 100). 



 

 
 

2- Nesta funcionalidade é possível escolher quais colunas deseja mostrar/ocultar 

na tela. Desmarque as informações que não necessita visualizar e clique em OK 

e estas não serão mais mostradas no grid. 

 

Importante: na impressão serão mostrados os mesmos campos que foram 

selecionados na tela. 



 

3- Essa funcionalidade é utilizada para gerar um arquivo rápido de impressão.

 
 

 

4- Essa funcionalidade é utilizada para baixar as informações em formato de 

planilha (.xls) 

 

 

5- Essa funcionalidade é utilizada para baixar as informações em formato PDF. Ao 

clicar em Gerar PDF será exibida uma tela para escolher as opções de 

impressão. Marque as opções desejadas e clique em Gerar. 



 

 

6- Essa funcionalidade pode ser utilizada para filtrar/pesquisar informações da 

tabela. Por exemplo, ao digitarmos fran, serão filtradas todas as informações que 

contém essa palavra. 

 

 

7- Essa funcionalidade é utilizada para ordenar as informações em ordem 

crescente ou decrescente. Escolha a coluna que deseja ordenar e clique na 

setinha. Por exemplo, ao clicar na setinha da coluna “nome da escola” as escolas 

serão listadas em ordem alfabética.  



 

8- Essa funcionalidade pode ser utilizada para navegar em outras páginas quando 

a tela possui muitos registros. Por exemplo, ao clicar no número 4 o sistema 

exibirá a página número 4. 

 

 

Esperamos que esse tutorial tenha auxiliado! 

Porém, se possuir outra dúvida ou encontrar alguma 

dificuldade, encaminhe um e-mail para 

sed.suporte@educacao.sp.gov.br nos detalhando a situação. 
 

mailto:sed.suporte@educacao.sp.gov.br

