
Atribuição de aulas  online na 

Secretaria Digital

Diretoria de Ensino

Região de Caieiras



Resolução SE 71, de 16/12/2019

Altera a Resolução SE 71, de 22 de novembro de 2018, que

dispõe sobre o processo anual de atribuição de classes e aulas ao

pessoal docente do Quadro do Magistério.

Atribuição em nível de Unidade escolar.

Artigo 5º Para participar do processo de atribuição de classes e

aulas, os docentes titulares de cargo e não efetivos serão classificados

em nível de Unidade escolar e ou de Diretoria , observando a situação

funcional e habilitação.



Haverá duas formas para a realização 

da atribuição:



1- Pela Comissão de Atribuição da Diretoria de Caieiras aos docentes 

interessados: 

• Nas aulas em substituição cujos afastamentos forem para as funções de VICE-

DIRETOR / PROFESSOR COORDENADOR OU PARA USUFRUIR PERÍODO DE

LICENÇA-PRÊMIO

• pelas aulas de LIBRAS



Etapa para a atribuição online na DE

A atribuição de aulas, a que se refere o slide anterior, será realizada pela

Comissão de Atribuição da Diretoria de Ensino toda sexta feira.

O docente interessado deverá aguardar o contato via telefone



Para participar da atribuição via DE, o docente deverá acessar o link abaixo, também

disponibilizado no site da DE, para consultar o saldo de aulas, preencher o formulário e

encaminhá-lo até quinta- feira às 18h00

Link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnA4BzoUrJ2VKguC0yace1NVUM0RUNllUNkl

ESlEyQUtQTFBDTldIV1RJRC4u

Link para consultar o saldo:

http://atribuicaodecaieiras.educacao.sp.gov.br/

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnA4BzoUrJ2VKguC0yace1NVUM0RUNllUNklESlEyQUtQTFBDTldIV1RJRC4u
http://atribuicaodecaieiras.educacao.sp.gov.br/


2- Pela SED (Secretaria Escolar Digital)

O docente deverá manifestar interesse por aulas livres ou em substituição  

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

Para tanto...

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


PROFESSORES:

Deverão  manifestar interesse/Indicar ordem de preferência

• Diretoria;

• Habilitação/qualificação;

• Quantidade de aulas e horários;

• Quantidade de escolas;

• Apontar a Carga horária;

• Ícone para o professor (Aceite)

Observar

• Informações gerais da Escola (Endereço/telefone)

• Ponto de ônibus;

• ALE 



Todo os docentes ( efetivos, cat.F e cat. O com contrato aberto –

com aulas atribuídas ou em interrupção de exercício), inclusive os que já

têm aulas atribuídas na escola que apresente saldo, devem manifestar

interesse do processo de atribuição na SED e participarão em conjunto

com docentes de outras escolas.

A classificação irá levar em consideração a sede de exercício.



Para o tutorial da manifestação de interesse, acesse

https://www.youtube.com/watch?v=75jEihWPBlw&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=75jEihWPBlw&feature=youtu.be










Nesta tela o professor encontrará informações como Diretoria, UA de classificação, 

CPF, RG, disciplinas que constam da formação curricular



Clique em selecionar















Selecionar as disciplinas de interesse e depois salvar



Nesta caixa o professor poderá selecionar a escola ou a disciplina para verificar o saldo de aulas



Caso não haja saldo para aquela disciplina ou na escola selecionada aparecerá a mensagem “ 

nenhum registro”



Clique na lupa para obter informações sobre a escola de interesse antes de clicar no box “manifestar 

interesse” 





Atenção: Tenha certeza de que será possível ministrar as aulas, ou seja, que seu horário não coincide 

com outras aulas já atribuídas, que a carga diária não ultrapassa 11 aulas e que há tempo suficiente 

de deslocamento entre uma escola e outra caso necessário



Para o titular de cargo abrirá a opção “ carga suplementar” ou “ampliação”. Clique na opção desejada 

e só depois em confirmar







O professor ainda poderá clicar em voltar e aparecerão novos ícones: editar ( para realizar alterações 

caso necessário) e visualizar



PROFESSOR

● Acesso à Plataforma  Secretaria Digital (SED)

● https://sed.educacao.sp.gov.br/

● Login rg000000000sp

● Senha do docente 

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


Etapas para a atribuição online na SED

Público: Docentes

Início: toda terça-feira

Fim:    toda quinta-feira até às  22h



Etapas para a atribuição online na SED

A atribuição ocorrerá toda sexta-feira pelo Diretor de Escola de interesse que entrará

em contato com o docente via telefone.



Lembrem-se:

Não será possível desistir de uma atribuição após o término da data base para esta fase de 

atribuição. 

Manifeste interesse apenas pelas turmas que você realmente deseja concorrer

Se já tiver aulas atribuídas, tenha sempre em mãos seu horário de aulas para conferir se os

horários não coincidem e quantas aulas ainda poderá ter atribuídas

Pense também no tempo de deslocamento entre uma escola e outra

Verificar o limite diário de aulas (11 aulas diárias incluindo ATPC)



Boa atribuição a todos!

Comissão de atribuição de aulas

Sueli Rodrigues dos Santos Rego

Supervisor de Ensino     

Débora Cândido da Silva Ramos

Supervisor de Ensino  


