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1. Perfis de Acesso 
 

O Cadastro de Escolas – Aba Gestor Escolar está disponível para os seguintes perfis: 

 

Escola – Rede Estadual:  

 GOE 

 Agente de Organização Escolar 

 Vice-Diretor de Escola 

 Diretor de Escola 

 

Escola – Outras Redes:  

 Secretário - Outras Redes 

 Diretor de Escola - Outras Redes 

 

Diretoria de Ensino: 

 CIE 

 CIE – Diretor(a) 

 CIE – NRM 

 CIE – NRM - Diretor(a) 

 NIT - Diretor(a) 

 NVE - Diretor(a) 

 

Prefeitura Municipal de Educação: 

 P.M. Informações Educacionais – Diretor(a) 

 P.M. Informações Educacionais  

 

Supervisão – Outras Redes: 

 Supervisão – Outras Redes – Informações Educacionais 

 

Órgão Central: 

 CIMA – DETEC – CPLIS 

 CIMA – DEINF 

 

 

 

 

 



2. Etapas 

Este tutorial apresenta o passo a passo de como devem ser preenchidos e/ou 

atualizados os dados do Gestor Escolar no sistema Cadastro de Escolas para a 

migração do Censo Escolar. 

Atenção: para que o Gestor possa ser adicionado no cadastro da escola, os dados do 

mesmo deverão estar devidamente atualizados nos Sistemas “Dados Pessoais, 

Cadastro Funcional e Formação Curricular”, cujos respectivos tutoriais estão disponíveis 

no final deste documento. 

     

Passo 1 - Acesse a plataforma SED por meio do link: https://sed.educacao.sp.gov.br/ 

com seu login e senha. 

 

 
Passo 2 – Clique no menu Cadastro de Escolas > Escola e pesquise uma Escola. 

 

 

 

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


 

 Perfis da Escola: 

 

Alguns campos estão preenchidos, sendo necessário apenas clicar no botão 

pesquisar e, posteriormente, clicar no ícone editar. 

 

 

 

 

 

 Demais perfis: 

 

Preencha um ou mais campos dos filtros de pesquisa, clique em pesquisar e 

editar. 

 



 

 

Ao clicar em pesquisar a escola é visualizada para edição. 

 

 

Após o retorno da pesquisa clique no ícone editar para ter acesso as informações 

da escola. As informações estão separadas por abas – clique na aba Gestor 

Escolar: 

 

3. Aba “Gestor Escolar” 
 

Na aba Gestor Escolar – campo Número do CPF: preencha com o número do CPF do 

Gestor da Escola e em seguida clique no botão “Validar CPF”.  



Os dados do gestor escolar serão apresentados na tela para verificação. Observe que 

não é possível realizar atualizações dos dados diretamente na tela do gestor escolar.  

 

Caso exista a necessidade de se incluir/atualizar qualquer informação do gestor será 

necessário acessar o respectivo sistema/cadastro para atualização. 

 

Após conferir/validar os dados do gestor, clique em salvar para gravar as informações 

no cadastro da escola. Ao salvar, os dados do gestor serão validados pelo sistema 

cadastro de escolas. Caso os dados estejam incompletos ou inconsistentes, o sistema 

apresentará mensagem informando a ocorrência do erro.  

O responsável pelo preenchimento deverá observar a mensagem, realizar o ajuste no 

respectivo sistema/cadastro (Dados pessoais e/ou Cadastro Funcional e/ou Formação 

Curricular), e proceder novamente com a validação na tela dados do gestor escolar, 

informando o CPF e pressionando o botão “Salvar”.    

 

 

 



 

 

  Campos a serem verificados: 

 

 Identificação única (código do INEP); 

 Nome completo do Diretor da Escola; 

 Data de Nascimento; 

 Filiação 1 (Nome completo); 

 Filiação 2 (Nome completo); 

 Sexo; 

 Cor/Raça; 

 Nacionalidade; 

 UF de Nascimento; 

 Município de Nascimento; 

 E-mail; 

 

 Maior nível de escolaridade concluída; 

 Tipo de ensino médio cursado; 

 Curso; 

 Ano de conclusão; 

 Nível do curso; 

 Instituição de educação superior; 

 Curso (outros cursos de nível superior); 

 Ano de conclusão; 

 Nível do Curso; 

 Instituição de educação superior; 

 Especialização; 

 Outros cursos específicos  
(formação continuada com no mínimo 80 horas); 
 

 Cargo; 

 Critério de acesso ao cargo/função; 

 Situação Funcional/Regime de contratação/Tipo de Vínculo. 

 

Bloco de informações:  

Dados Pessoais 

Bloco de informações extraídas do 

Sistema Dados Pessoais 

Bloco de informações extraídas do 

Sistema Formação Curricular 

 

Bloco de informações 

extraídas do Sistema 

Cadastro Funcional  

 



 Manutenção das informações dos campos – as atualizações das informações 

deverão ser realizadas através dos respectivos Sistemas (Dados pessoais, 

Cadastro Funcional e Formação Curricular). Em caso de Dúvidas, consulte o 

tutorial. 

 

Link de Acesso ao Tutorial: 

https://atendimento.educacao.sp.gov.br/knowledgebase/article/SED-04510/pt-br 

 

Esperamos que esse tutorial tenha auxiliado! Porém, se possuir 

outra dúvida ou encontrar alguma dificuldade, cadastre-se no 

portal de atendimento https://atendimento.educacao.sp.gov.br 

e abra uma ocorrência na categoria Cadastro de Escolas. 

 

https://atendimento.educacao.sp.gov.br/knowledgebase/article/SED-04510/pt-br
https://atendimento.educacao.sp.gov.br/knowledgebase/article/SED-04510/pt-br
https://atendimento.educacao.sp.gov.br/

