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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO OSASCO 
 

Circular n.º 404/2019 – CIE/NVE 
                                 

Osasco, 14 de novembro de 2019. 

 

Prezado(a): 

Supervisor (a) de Ensino e  

Gestor(a) de Escola e Gerentes de Organização Escolar 

 

Assunto: Lançamento do Fechamento – 4º Bimestre,  Avaliação Final (5º conceito) e Lançamento do 

Rendimento Escolar 

 

O Centro de Informação Educacional e Gestão da Rede Escolar - CIE e Núcleo de Vida 

Escolar - NVE informam que o lançamento do Fechamento referente ao 4º Bimestre e Avaliação Final 

(5º Conceito) estará disponível, na plataforma Secretaria Escolar Digital - SED, no período de 02/12/2019 

à 23/12/2019, impreterivelmente. 

Caso tenham ocorrido alterações no Calendário Escolar, favor efetuar nova homologação 

do mesmo na SED. Isso habilitará corretamente o Módulo Fechamento, permitindo aos professores 

realizar o lançamento das avaliações e frequência dos estudantes. 

O lançamento do Rendimento Escolar estará disponível de 02/12/2019 a 27/12/2019, 

impreterivelmente. 

Solicitamos que o prazo seja rigorosamente cumprido, visando garantir o correto 

encerramento do ano letivo. 

Reforçamos que, no período de digitação das avaliações e frequência dos estudantes 

(lançamento do fechamento), os dados ficam disponíveis apenas para a equipe gestora da escola e para os 

docentes, em relação às suas respectivas classes ou turmas. Estas informações são migradas para o Boletim 

Escolar e disponibilizadas aos estudantes e seus responsáveis somente após a parametrização por parte da 

Unidade Escolar, procedimento este que é efetuado posteriormente à conclusão da digitação e realização 

do Conselho de Classe/Ano/Série, da mesma forma que nos bimestres e anos anteriores. 

Desde já agradecemos e nos mantemos à disposição para os atendimentos e/ou 

encaminhamentos necessários. 

 

Nailza Serafim dos Santos 

Diretor I - NVE 

 

Nádia Aparecida Lopes de Camargo 

Diretor Técnico II - CIE 

 

De acordo, 

 

Maristela Manfio Bonametti 

Dirigente Regional de Ensino 


